
Zgoda na udział w zajęciach ruchowo - tanecznych 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach ruchowo-tanecznych  „TANECZNY MAJ”, które 
odbędą się w dniu 20.05.2021r. na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni 
 w godz. 15.00 – 16.00. Zobowiązuję się odprowadzić i odebrać  dziecko z zajęć. Oświadczam, że 
wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych oraz rejestrowanie wizerunku mojego dziecka 
……………………………………………………………………………………………………………. podczas realizacji zajęć przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Dydni , a także wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie 
zdjęć/nagrań wideo na stronie internetowej i portalach społecznościowych GOKBPiW, w prasie 
lokalnej i regionalnej, w kronice GOKBPiW w Dydni. 
Oświadczam również, że dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w zajęciach. Ponoszę pełną 
odpowiedzialność w razie choroby czy poniesionego uszczerbku na zdrowia mojego dziecka podczas 
zajęć. 
W razie zaistniałej potrzeby, wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej. 
Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone 
przez moje dziecko w trakcie zajęć ruchowo-tanecznych. 
Nr kontaktowy i podpis rodzica/opiekuna prawnego  …………………………..…………………………………………… 
 
Miejscowość, Data……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………………………………………. jest zdrowe, 
 a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u niego symptomy wirusa COVID-19 
 i innych chorób zakaźnych. Moje dziecko jest zdrowe, nie miało świadomego kontaktu:  
a) z osobą chorą na koronawirusa,  
b) z osobą będącą w izolacji,  
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.  
Oświadczam, że wyrażając zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach ruchowo-tanecznych jestem 
świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19. 
Potwierdzam i jestem świadomy/a, że podawanie nieprawdziwych informacji grozi 
konsekwencjami. 
Własnoręczny podpis opiekuna………………………………………………………………………………………………… 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach ruchowo-tanecznych w czasie występowania pandemii. 
W momencie zachorowania mojego dziecka niezwłocznie poinformuję o chorobie GOKBPiW w Dydni. 
Zdaje sobie sprawę, że nie ma gwarancji, iż udział w zajęciach  nie spowoduje zwiększenia ryzyka 
zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19: 
a) u dziecka,  
b) rodziców/ opiekunów prawnych,  
c) innych domowników.  
 Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku zajęć ruchowo-tanecznych lub dojazdu bądź powrotu 
z zajęć nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni.  
W związku z powyższym oświadczeniem z czym córka/syn może brać udział w zajęciach ruchowo-
tanecznych w dniu 20.05.2021r.  
 
własnoręczny podpis opiekuna ............................................................................ 
 numer kontaktowy opiekuna …………………………………………………………………………………………Oświadczenie 
jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa dziecka w realizacji zajęć ruchowo-tanecznych. 


