
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu z Zarządzenia nr 29/2020, z dn. 21.09.2020 

 

KARTA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH BCK Gminy Wejherowo 

 

1. data wypełnienia …………………………. 

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

3. Adres zamieszkania ………………………………..…………………………… Wiek ……………………… 

4. Telefon kontaktowy:…………………….    5. Imiona rodziców/opiekunów dziecka ……………………………. 

6. Rodzaj warsztatów  ………………………….……….………… w Gościcinie / Bolszewie / NDW / Bieszkowice*  

(nie potrzebne skreślić lub podkreślić odpowiednią miejscowość) 

Zgłaszam uczestnictwo w warsztatach/zajęciach organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy 

Wejherowo w roku szkolnym 2020/2021 .  
 

- Oświadczam, iż jestem świadomy, że organizator nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka z do domu. 

- Oświadczam , że zapoznałam/em się z regulaminem warsztatów i przyjmuję go do wiadomości. 

- Oświadczam, że nie mam/dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, do uczestniczenia w warsztatach. 
   Inne istotne informacje, np. alergie: ……………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, moich/mojego dziecka. Zgodnie  

z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, przez Bibliotekę  

i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w celu realizacji Warsztatów stałych w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Wyrażam zgodę, na wykorzystanie mojego wizerunku/mojego dziecka, utrwalonego  na fotografiach lub nagranych 

podczas Warsztatów stałych w roku szkolnym 2020/2021 organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury 

Gminy Wejherowo do celów statutowych BCK oraz promocyjnych w tym zamieszczanie na stronie www.bckgw.pl 

oraz na profilu FB. Wszystkie dane podałem/am dobrowolnie.       

 

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

                                                                                     czytelny podpis uczestnika /rodzica / opiekuna prawnego 

 

W związku z COVID-19  - Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 
- posiadam świadomość ryzyka zakażeniem wirusa SARS-CoV-2 podczas zajęć organizowanych w BCK. 
- nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do BCK w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 . 
- Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i żaden domownik nie jest poddany kwarantannie ani izolacji. 

- nie mieliśmy kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19 ani z osobami pozostającymi na  kwarantannie. 

- Zobowiązuję się do przyprowadzania na warsztaty dziecka zdrowego, a w razie niepokojących objawów 

bezzwłocznego odebrania dziecka z warsztatów. 

O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Biblioteki i Centrum 

Kultury Gminy Wejherowo  lub pracownika BCK. 
 

Jednocześnie oświadczam, że: 
- Zapoznałam(em) się i akceptuję Regulaminy i procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 
   obowiązujące w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 
- Jestem świadomy/a ryzyka zagrożenia związanego z przebywaniem dziecka w grupie w czasie trwania 
  epidemii koronowirusa i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za zdrowie swojego dziecka.  
- Wyrażam zgodę na ewentualne mierzenie temperatury mojej / mojego dziecka* przed lub w trakcie zajęć. 
- W przypadku zarażenia COVID-19 u mnie / mojego dziecka * lub osób, z którymi miałam / miało ono * bezpośredni 

kontakt na terenie BCK, wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepid danych osobowych moich / 

mojego dziecka * 
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji 

związanych z COVID-19 naraża mnie na odpowiedzialność cywilną, a w przypadku, gdy okaże się, że dziecko jest 

chore – również na odpowiedzialność karną za narażanie osób innych. 
 

 

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

                                                                                    czytelny podpis uczestnika /rodzica / opiekuna prawnego 


