
Formularz zgłoszeniowy 

na letnie warsztaty w OKiS w Leśnej 
 
Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej 
ul. Elizy Orzeszkowej 5a, 59-820 Leśna 

telefon: 75/72 11 579, e-mail: okis@lesna.pl 
www.okislesna.pl 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/DZIECKA*: 

Imię i nazwisko uczestnika/dziecka: ……………………………………………………………... 

Data urodzenia: ……………………………...Pesel: ………………………………………. Telefon ……………………………….. 

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

E-mail: ………………………………………………………………. 

DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA/OSOBY DO KONTAKTU (jeśli dotyczy): 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania (jeśli inny niż dziecka): ……………………………………………………………………………………. 

ZGŁASZAM SWOJE UCZESTNICTWO/ UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA* W WARSZTATACH (zakreślić): 

□    WARSZTATY PLASTYCZNE    06.07. - 10.07.2020 rok 

□    WARSZTATY TANECZNE     06.07. - 17.07.2020 rok 

□   WARSZTATY ODNOWY KRZESŁA     06.07. - 17.07.2020 rok 

INNE ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT UCZESTNIKA/DZIECKA*: 

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

 

OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczam, że ja/ moje dziecko* i inny z domowników nie jest obecnie objęty nadzorem 
epidemiologicznym, kwarantanną. 

2. Oświadczam, że obecnie nie występują u mnie/ u mojego dziecka* objawy infekcji (gorączka, 
kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe). 

3. Oświadczam, że w przeciągu ostatnich 14 dni nie zaobserwowałam/-łem u osób 
przebywających w najbliższym otoczeniu mojej osoby/mojego dziecka* jak i u mnie/ u samego 
dziecka* żadnych objawów infekcji, nie miałam/-łem kontaktu z osobą chorą, objętą 
kwarantanną lub izolacją. 

4. Oświadczam, że podałam/-em wszystkie znane mi informacje o uczestniku/dziecku*, które 
mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki.  

 
* niepotrzebne skreślić 

 



Poświadczenie nieprawdy, a co za tym idzie narażanie osób drugich na zakażenie wirusem SARS-CoV2 
oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych będzie zgłaszane do odpowiednich 
służb. 
W przypadku ewentualnego zachorowania OKiS nie ponosi odpowiedzialności, w związku z 
wywiązywaniem się stosowania wytycznych dotyczących korzystania z obiektów kultury podczas 
występującego stanu epidemii. 

 
WYRAŻENIE ZGODY 

 
1. W razie zagrożenia zdrowia lub życia wyrażam zgodę na udzielenie mi/mojemu dziecku* 

niezbędnej opieki medycznej/pierwszej pomocy. 
2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć z wizerunkiem moim/mojego dziecka na stronie 

internetowej www.okislesna.pl i Facebooku. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji i organizacji letnich warsztatów w OKiS w Leśnej zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm). 

   
POZOSTAŁE INFORMACJE 

 
1. W warsztatach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną lub infekcję oraz uczestnicy u których w domach nikt nie 

przebywa na kwarantannie lub izolacji. 

2. Po wejściu do budynku Domu Kultury uczestnik ma obowiązek dezynfekcji rąk przygotowanymi 
przez OKiS w tym celu środkami. 

3. Uczestnicy mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników OKiS jak i innych 
uczestników warsztatów wynoszący 1,5 - 2 m, zakrywać nos i usta. 

4. Wietrzenie pomieszczeń, dezynfekowanie używanego przez uczestników sprzętu i toalet 
będzie się odbywało w trakcie trwania zajęć jak i po zakończeniu wszystkich warsztatów. 

5. Każda grupa warsztatowa zostanie objęta ubezpieczeniem NW. 
 
 
 DATA                                                                                            PODPIS UCZESTNIKA/OPIEKUNA/RODZICA* 

http://www.okislesna.pl/

