OŚWIADCZENIE
TURYSTY PRZEBYWAJĄCEGO w SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM
w Zespole CEKDiM we Wrocławiu
w okresie stanu epidemicznego
obowiązuje od dnia 01.09.2020r. do odwołania

……………………………………………………………………..…………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania
………………………………………..………………………………………………………
Telefon

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.

według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie mam żadnych objawów zakażenia wirusem Covid-19,
nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną wirusem Covid-19,
w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;
jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych
z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu;
5. zapoznałam/em się z aktualnymi procedurami bezpieczeństwa oraz Regulaminami obowiązującymi w Zespole
CEKDiM, a szczególnie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 20 w okresie stanu
epidemii i zobowiązuję się do bezwzględnego ich przestrzegania;
6. biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia;
7. podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów,
poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego
nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.
W przypadku, gdy zostanę objęty/a kwarantanną lub innym środkiem związanym z wirusem Covid-19, zobowiązuję się
do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Biorę na siebie pełną
odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, a w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania
moich zobowiązań szkody poniesione przez placówkę lub osoby trzecie.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego ciała przy wejściu do Placówki.
……………………………..……………………………………………..
data i czytelny podpis

Administratorem danych jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży" we Wrocławiu, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław. Kontakt
do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyłom 16, 61671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencję e-mail znajdziesz na
http://www.mdk.wroclaw.pl

OŚWIADCZENIE
OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
PRZEBYWAJĄCEGO W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM
w Zespole CEKDiM we Wrocławiu
w okresie stanu epidemicznego
obowiązuje od dnia 01.09.2020r. do odwołania

……………………………………………………………………..…………………………
Imię i nazwisko dziecka
……………………………………………………………………..…………………………
Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania opiekuna prawnego dziecka
………………………………………..………………………………………………………
Telefon

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. według mojej wiedzy ja i moje dziecko jesteśmy zdrowi i nie mamy żadnych objawów zakażenia wirusem
Covid-19,
2. nie przebywamy na kwarantannie oraz nie mieliśy kontaktu z osobą zarażoną wirusem Covid-19,
3. w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;
4. jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych
z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu;
5. zapoznałam/em się z aktualnymi procedurami bezpieczeństwa oraz Regulaminami obowiązującymi w
Zespole CEKDiM, a szczególnie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 20 w
okresie stanu epidemii i zobowiązuję się do bezwzględnego ich przestrzegania;
6. biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia mojego i mojego dziecka;
7. podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów,
poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego
nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.
W przypadku, gdy ja lub moje dziecko zostaniemy objęci kwarantanną lub innym środkiem związanym z wirusem
Covid-19, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Biorę na
siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, a w szczególności za wynikłe wskutek
niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez placówkę lub osoby trzecie.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego i mojego dziecka przy wejściu do Placówki.
……………………………..……………………………………………..
data i czytelny podpis
Administratorem danych jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży" we Wrocławiu, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław. Kontakt
do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyłom 16, 61671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencję e-mail znajdziesz na
http://www.mdk.wroclaw.pl

