
DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 3  W  POZNANIU

ZORGANIZOWANYCH STOSOWNIE DO SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
 PANUJĄCEJ W POLSCE

• Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………………………………….

• Telefon kontaktowy do rodziców:

       matka dziecka: tel. .........................................ojciec dziecka: tel. ……………………………… 

• Nazwa pracowni………………………………………………………………………………………………………..

• Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………

            podpis rodzica

OŚWIADCZENIA

• Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zajęć.

Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące 
objawy infekcji: gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka, inne nietypowe 
objawy ( w przypadku alergii- konieczne jest zaświadczenie od lekarza). 

Ponadto nie miało świadomego kontaktu: 
a) z osobą chorą na koronawirusa, 
b) z osobą będącą w izolacji,
c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

Zobowiązuję  się  niezwłocznie  powiadomić  nauczyciela  prowadzącego  w  razie
niepokojących zmian stanu zdrowia lub potencjalnego narażenia na zarażenie.

• Oświadczenie rodziców/opiekunów o ich stanie zdrowia. 
Oświadczam,  że  w  czasie  pobytu  dziecka  w  Młodzieżowym  Domu  Kultury  nr  3   nie
przebywam na zwolnieniu  lekarskim/kwarantannie  w związku z  Covid-19 lub z  innymi
chorobami o objawach infekcji: gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka,
inne nietypowe objawy (dotyczy obojga rodziców).



•  Oświadczenie o pobycie dziecka w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3  w  Poznaniu
 Oświadczam, że  wyrażając  zgodę na uczestnictwo w zajęciach Młodzieżowego Domu
 Kultury   nr  3   działającego  w  czasie  stanu  pandemii  COVID-19:
jestem świadomy/świadoma  istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem
się COVID 19: 
a) dziecku 
b) rodzicom/ opiekunom 
c) innym domownikom 
i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/a skarg i zażaleń. 

•  Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu  dziecka z Młodzieżowego Domu Kultury
nr 3  w  Poznaniu.
Oświadczam,  że  będziemy  osobiście  i  punktualnie  przyprowadzać  i  odbierać  własne
dziecko z MDK nr 3 w Poznaniu we wskazanych godzinach (dotyczy  uczestników zajęć do
lat 13).

                    Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki 
                    w okresie pandemii COVID-19 oraz z procedurą postępowania z dzieckiem chorym
       w czasie epidemii COVID-19 i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać powyższych     
                    zapisów. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka. 

• Oświadczenie o odpowiedzialności karnej. 
Oświadczam,  że  jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  za  podanie  nieprawdziwych
danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 

Art.  233 §  1  ustawy z  dnia 6  czerwca 1997 r.  Kodeks  karny (t.  j.  Dz.U.  z  2018 r.  poz.  1600 ze  zm.)  ma
następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,  zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności od6 miesięcy do lat 8.” 

Poznań, dnia ................................................ 

...............................………………………………. 
                                   Podpis rodzica     




