
Niemodlin, dnia ………………………. 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/pełnoletniego* uczestnika ……..……….…..…………….…………………. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………..……….………………………………………….. 

Telefon kontaktowy ……………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA* 
ZAJĘĆ OŚRODKA KULTURY W NIEMODLINIE 

W związku z moim / mojego dziecka*: ………………………………………………………………………………………………………..* 

uczestnictwem w zajęciach pod nazwą: ………………………………….……………………..……………………………… 

organizowanych przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, oświadczam, że: 

• jestem świadoma/y zagrożeń wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej w związku z wirusem 
SARS-CoV-2  i że organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie wirusem  
SARS-CoV-2, pomimo stosowanych przez niego obowiązkowych zabezpieczeń, 

• zostałam/em poinformowana/y o zasadach organizacji zajęć obowiązujących u organizatora, od dnia 
01 września 2022 r., zapoznałam/em się z ich treścią i zobowiązuje się do ich stosowania, 

• zobowiązuję się do samodzielnego wyposażania siebie/dziecka* w środki ochrony osobistej 
(maseczka zakrywająca usta i nos) oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku, w którym 
odbywają się zajęcia. 

 

……….………………………………………………………………………………………………………………. 
(czytelny podpis 

uczestnika / przedstawiciela ustawowego uczestnika*) 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Ja, niżej podpisana / podpisany* …………………………………………………………………………………………………………………,  

dobrowolnie i świadomie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących stanu 

zdrowia oraz / lub* danych osobowych dotyczących stanu zdrowia: ……………………………………………………………,* 

której / którego* jestem przedstawicielem ustawowym, 

przez administratora, którym jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, z siedzibą 

w Niemodlinie, ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./fax: 774606096, 

e-mail: sekretariat@okniemodlin.org, www.okniemodlin.org, 

w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych. 

 

Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo 

w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że wycofanie zgody będzie 

równie łatwe jak jej wyrażenie. 

 

 
………….……………                                                                                    ……………………………………………………………………………………………………….. 

         data                                                                                                                                                                              czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 



Zasady organizacji zajęć artystycznych prowadzonych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie 
 
Od 1 września 2022 r. uczestnicy biorący udział w zajęciach w OK Niemodlin zobowiązani są do 
przestrzegania „Zasad organizacji zajęć artystycznych prowadzonych w Ośrodku Kultury w 
Niemodlinie”: 

1. W salach może przebywać ograniczona liczba osób. Jedna grupa uczestników zajęć przebywa w 
wyznaczonej i stałej sali. Do grupy przyporządkowani są ci sami instruktorzy. 

2. Przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane. 
3. Na zajęcia plastyczne należy przynieść własne kredki, cienkopisy, flamastry, farbki. Organizator 

zapewnia papier. 
4. Uczestnicy zajęć nie powinni zabierać ze sobą do Ośrodka niepotrzebnych przedmiotów. 
5. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
6. Instruktor organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż po 50 minutach. 
7. Należy ograniczyć na zajęciach aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami 

i zachowywać społeczny dystans wynoszący 1,5 metra. 
8. Brak możliwości konsumpcji podczas zajęć. 
9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzają dzieci na zajęcia punktualnie na określoną godzinę 

i odbierają o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć, w celu zminimalizowania kontaktów dzieci 
przed i po zajęciach. 

10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników do/z Ośrodka mają zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców 
wynoszący min. 1,5 m. 

11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru w budynku 
z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica 
z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności 
(m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

12. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy zdrowi, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

13. Obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika zajęć w środki ochrony osobistej, minimum 
w maskę lub maseczkę zakrywającą nos i usta. 

14. Uczestnicy zajęć do Ośrodka mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe. 
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać uczestnika 
na zajęcia. 

15. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

16. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane 
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 1,5 m odległości od 
innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego 
odebrania uczestnika z Ośrodka. 

17. W budynku Ośrodka będzie możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk. Wszystkie 
osoby wchodzące do budynku mają obowiązek dezynfekowania dłoni. 

18. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczestnicy, szczególnie 
po przyjściu do Ośrodka oraz po skorzystaniu z toalety. 

19. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów 
uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie 
oświadczenia uczestnika zajęć. 

 


