
 

 

 

 
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów 
ul. Krakowska 19 
33-100 Tarnów   

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2022 

Dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów 

z dnia 12 stycznia 2022 roku 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

ws. uczestnictwa dziecka w zajęciach „Ferie z Gminą Tarnów” 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka: ……………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego dziecka: ………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………… Data urodzenia dziecka……………………………….. 

Adres zamieszkania dziecka:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach „Ferie z Gminą Tarnów” organizowanych 
przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów podczas epidemii koronawirusa. Jestem w pełni  
świadoma/świadomy zagrożeń wynikających z obecnego stanu epidemii. 

Oświadczam, ze zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego  
obowiązującymi w CKiB GT i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz poinstruowanie mojego dziecka do 
ich przestrzegania. 

Oświadczam, że moje dziecko: 

- w dniu zajęć jest zdrowe i nie posiada infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

- nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą zakażoną lub podej-
rzaną o zakażenie koronawirusem w okresie 14 dni przez rozpoczęciem zajęć, 

- w ciągu ostatnich dwóch tygodni dziecko nie przebywało za granicą oraz nie miało kontaktu z osobą prze-
bywającą za granicą, 

- jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa oraz przestrzegania wzmo-
żonych zasad higieny podczas pandemii koronawirusa. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, 
a w przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności zobowiązuję się o tym bezzwłocz-
nie poinformować Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów oraz w trybie natychmiastowym zrezygnować 
z uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji wyżej wymienionego zadania (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych) oraz na przetwarzanie – publikowanie zdjęć z zajęć na stronach internetowych oraz materiałach 
promocyjnych Gminy Tarnów. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

                           ..................................................................................... 

                                                                                                      Data i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego  


