
Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o stanie zdrowia i świadomości ryzyka
(załącznik nr 4) 

Imię i nazwisko dziecka …....................................................................................................................

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

Telefon do rodzica/ opiekuna prawnego …............................................................................................

Ja  niżej  podpisany  oświadcza,  że  moje  dziecko  bierze  udział  w  39.  Prezentacjach  Piosenki
Dziecięcej  i  Młodzieżowej  „KOLOROWY  MIKROFON”  i  że  posiadam  świadomość  ryzyka
zakażeniem wirusem COVID-19 podczas konkursu organizowanego w RDK w Radziejowie. 

Oświadczam  że:  zapoznałem/-am  się  z  procedurami  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa
epidemicznego obowiązującymi w RDK w Radziejowie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że nie będę wnosił/-a żadnych roszczeń w stosunku do RDK w Radziejowie w razie
zakażenia wirusem COVID-19 na terenie RDK w Radziejowie. 

Jednocześnie oświadczam, że:
- według mojej wiedzy dziecko  jest zdrowe, nie posiadam żadnych objawów zakażenia
koronawirusem (kaszlu, kataru, duszności, gorączki) ani inną chorobą zakaźną, 
- moje dziecko nie jest objęte kwarantanną,
- moje dziecko nie przebywało poza granicami kraju w okresie 14 dni przed rozpoczęciem
konkursu.
- moje dziecko nie przebywało ani nie zamieszkiwało wspólnie z osobą objętą kwarantanną
i  według  mojej  wiedzy  nie  miało  kontaktu  z  osobą  zakażoną,  chorą  lub  podejrzaną
o zakażenie COVID-19 w okresie 14 dni przed rozpoczęciem konkursu, 
-  dziecko będzie przyprowadzone na konkurs  przez osobę zdrową,  nie  przebywającą na
kwarantannie,  nie  mającą  objawów  infekcji  lub  choroby  zakaźnej,  nie  zamieszkującą
z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14
dni przed rozpoczęciem konkursu (dotyczy dzieci, które będą przyprowadzone na konkurs
przez rodziców lub opiekunów).

W przypadku gdy powezmę informację o objęciu mojego dziecka kwarantanną lub innym środkiem
związanym z COVID-19, zobowiązuję się do nieprzysyłania dziecka na konkurs oraz niezwłocznie
poinformuję  o  tym  fakcie  Radziejowski  Dom  Kultury  w  Radziejowie.  Biorę  na  siebie  pełną
odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek
niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez RDK w Radziejowie lub osoby trzecie.
  
 …....................................................................................

    data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka


