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Załącznik nr 1 do  

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCEJ NA TERENIE 
OBIEKTÓW STOWARZYSZENIA RATAJSKIE CENTRUM KULTURY (RCK) 

PODCZAS ORGANIZOWANYCH PRZEZ RCK PÓŁKOLONII 
    

OŚWIADCZENIE-COVID 19 

 
Ja, niżej podpisany(a), …………………………………………………………………………………………………………………...., 
                                                                     (imię i nazwisko rodziców lub opiekunów prawnych) 
rodzic/opiekun prawny uczestnika/uczestniczki  
 
…………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………   
                                                                  (imię i nazwisko dziecka) 
 
półkolonii organizowanych przez Stowarzyszenie Ratajskie Centrum Kultury w Szkole Podstawowej 
nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi (os. Rusa 56, 61-245 Poznań) 
 

1. Zostałem/łam poinformowany/na przez Ratajskie Centrum Kultury, że: 
 

1) Ratajskie Centrum Kultury zorganizowało półkolonie - turnus w terminie – 11-15 stycznia 

2021 r., które odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego  

z Oddziałami Integracyjnymi (os. Rusa 56, 61-245 Poznań) z zachowaniem szczególnych zasad 

bezpieczeństwa, które będą dotyczyły w szczególności: 

a) ograniczonej liczby osób w miejscu odbywania się zajęć – grupy 12-osobowe,  

maksymalnie  1 uczestnik na 4 m2  powierzchni dostępnej dla uczestników danych zajęć 

+ wychowawcy grupy,  

b) obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach ww. Szkoły, za wyjątkiem zajęć 

sportowych; 

c) obowiązku dezynfekcji rąk przed każdym wejściem i opuszczeniem obiektu; 

d) wszelkich innych działań, które będą zmierzały do zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

minimalizacji ryzyka zakażenia COVID-19;  
a które mogą ulec zmianie/zostać doprecyzowane w zależności od brzmienia przepisów 

powszechnie obowiązujących, względnie zaleceń właściwych organów np. Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, jak również na skutek regulacji wprowadzonych przez organizatora półkolonii. 

2) Świadoma i dobrowolna decyzja o zapisaniu dziecka na półkolonie należy do każdego 

opiekuna prawnego uczestnika z osobna i nie zostaje odgórnie narzucona przez Ratajskie 

Centrum Kultury. 

3) Nie ma gwarancji, że udział w półkoloniach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia 

koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Rodzic/opiekun prawny uczestnika 

półkolonii ma świadomość, że ryzyko takie istnieje i że ww. choroba może prowadzić do 

ujemnych skutków dla zdrowia i życia uczestnika i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł 

żadnych pretensji w stosunku do organizatora półkolonii. 

4) W czasie półkolonii mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy zostanie naruszona reguła dystansu 

społecznego tj. w szczególności konieczność udzielenia uczestnikowi pierwszej pomocy 

przedmedycznej. W takich sytuacjach kontakt wychowawcy/instruktora (innej uprawnionej  
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osoby) z uczestnikiem odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich możliwych środków 

bezpieczeństwa. 

2. Ponadto oświadczam, że:  

1) Uczestnik półkolonii znajduje się w dobrej formie fizycznej, nie zaobserwowałem/łam  

u niego ani osób, w otoczeniu których przebywał/ła w ciągu ostatnich 14 dni żadnych 

objawów koronawirusa (w szczególności gorączki powyżej 37,5 °C, kaszlu, duszności itd.). 

Ponadto nie przebywał/ła w kwarantannie/izolacji, nie zamieszkiwał/ła z osobą przebywającą 

na kwarantannie oraz nie był/ła za granicą w ciągu ostatnich 14 dni. Zobowiązuję się 

niezwłocznie powiadomić Ratajskie Centrum Kultury o każdej zmianie okoliczności 

wskazanych w zdaniu pierwszym, a także rezygnacji z udziału w półkoloniach w przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów. 

2) Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku półkolonii lub dojazdu na nie lub powrotu  

z nich nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń wobec Ratajskiego Centrum Kultury. 

3) Wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała mojego dziecka przez 

wychowawcę z użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że Ratajskie 

Centrum Kultury zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej 

sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie. 

4) Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, na możliwość niedopuszczenia dziecka do 

półkolonii przez instruktora/wychowawcę w drodze jednostronnej decyzji, w przypadku jeżeli 

zostaną zauważone jakiekolwiek objawy mogące mieć wpływ na okoliczności opisane  

w niniejszym Oświadczeniu, a także jeżeli kontrolne sprawdzanie temperatury ciała wykaże 

wartość powyżej 37,5 °C. 

5) Przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie 

nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia mojego dziecka lub zatajenie przeciwskazań 

zdrowotnych uniemożliwiających mu bezpieczny udział w półkoloniach. 

6) Podaję mój numer telefonu w celu bezpośredniego kontaktu …………………………………………….. . 

 

 
        ……..…………………………………………………………………. 
                                                                                      (data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych)   
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka przez Ratajskie 
Centrum Kultury z siedzibą w Poznaniu, w zakresie złożonego powyżej oświadczenia oraz w zakresie 
prowadzonej przez Ratajskie Centrum Kultury działalności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się zgodnie z klauzulą informacyjną znajdującą się na bit.ly/3hEqLaR.  
 
 

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

         (data)    (podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

https://bit.ly/3hEqLaR

