
Karta uczestnictwa  
w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Powiatową i Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Brzesku  
 

Imię i nazwisko dziecka 
 

Wiek dziecka 
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
 

Imię i nazwisko osoby odbierającej 

dziecko z zajęć 
 

Adres zamieszkania i numer telef. 

do rodzica/opiekuna 

 

 

 

□ Dziecko będzie odbierane z zajęć przez rodzica/opiekuna 

□  wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższym regulaminem. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku. 

 

Brzesko, dnia …………                                                  …………..………………………………. 

                                                                                                                      podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i może brać udział w zajęciach wakacyjnych. 

Brzesko, dnia …………                                                        ………….………………………………. 

                                                                                                                      podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

                                                      

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego  

w związku z jego uczestnictwem w zajęciach letnich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018  r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r, poz. 1000, z późn. zm.) 

Brzesko, dnia …………                                                ……..………………………………. 

                                                                                                                            podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

                                                            

Oświadczam, iż otrzymałam/em klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych: 

 

Brzesko, dnia …………                                                ………………………………………. 

                                                                                                                            podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki 

………………………………………………..……zarejestrowany podczas realizacji : zajęć wakacyjnych  

w mediach: na stronie internetowej Powiatowej Miejskiej Bibliotece Publicznej, Facebook, prasie, BIM,  

telewizji. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko  

i wyłącznie w celu promocji  danego wydarzenia i potrzeb funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Brzesku.*                                                            



Brzesko, dnia …………                                         ...……………………………………. 

                                                                                                                            podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

*zgoda jest dobrowolna              

 

                                               

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:   

1. Zapoznałam/łem się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PiMBP 

W BRZESKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19.   

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „PROCEDUR BEZPIECZESTWA NATERENIE PiMBP 

W BRZESKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim: 

a) przyprowadzania do placówki tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max. 30 min.) w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu   

w placówce.  

b) wyrażam zgodę na pomiar temperatury, mojego dziecka termometrem bezdotykowym 

c) przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie 

zostanie w danych dniu przyjęte do placówki.  

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.  

4.  W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych, zobowiązuję się do 

poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa 

COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.  

5.  Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Powiatowej  

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

6. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka  

i naszych rodzin tj.:  

7.    Mimo wprowadzonych w PiMBP obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję 

sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19. 

8. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w PiMBP (nie tylko na jego terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie 

zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.  

9. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu PiMBP zostaje 

zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny  

i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.  

10. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

11. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do 

dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie 

świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.  

 

 

Brzesko, dnia …………                            …….……………………………………. 

                                                                                                                      podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 

 


