
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE COVID 
I. Oświadczam, że: 

1. zobowiązuję się do złożenia oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia uczestnika przed 

wyjazdem na obóz letni na wezwania przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie w 

wyznaczonym terminie, 

2. zobowiązuję się do podpisania zaktualizowanego regulaminu obozu letniego 2021 dla 

ograniczenia ryzyka zakażenia uczestników oraz kadry w czasie trwania epidemii COVID 

zawierającego aktualne wytyczne MZ, MSZ, MEN i GIS na wezwanie przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Kleszczowie w wyznaczonym terminie, 

3. podporządkuję się ja i uczestnik obozu do wszelkich wymogów i obostrzeń, którym podlegać 

będą uczestnicy wyjazdu, 

4. wyrażam zgodę na poddanie się testom covid, kwarantannie, izolacji  przez uczestnika obozu 

w przypadku wystąpienia takiego obowiązku i wszelkim innym wymogom i obowiązkom, co 

może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez 

rodziców/opiekunów prawnych,  

5. przyjmuję do wiadomości że zaszczepienie uczestnika nie zwalania z obowiązku stosowania 

wszelkich obostrzeń, 

6. wyrażam zgodę na pomiar temperatury u uczestnika podczas trwania obozu, 

7. w przypadku niepokojących objawów chorobowych u uczestnika wyrażam zgodę na izolację  

i niezwłoczny odbiór z miejsca obozu na własny koszt, 

8. przyjmuję do wiadomości, że obóz może zostać odwołany z przyczyn obiektywnych przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. 

9. nie będę wnosić roszczeń do GOK w Kleszczowie, w sytuacji zarażenia się przez uczestnika 

obozu, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego. 

10. umieściłem/-am w karcie kwalifikacyjnej uczestnika obozu wszystkie istotne informacje  

o stanie zdrowia, a w szczególności informacje o ewentualnych chorobach przewlekłych, 

mogących narazić go na cięższy przebieg zakażenia, w przypadku występowania chorób 

przewlekłych przedłożę do wglądu opinię lekarską o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

udziału w obozie. 

II. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. nie podpisanie w wyznaczonym terminie przez GOK w Kleszczowie regulaminu i niezbędnych 

oświadczeń skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników obozu, brakiem zwrotu opłaty 

wpisowej oraz obciążeniem przez GOK w Kleszczowie w wysokości 100% rzeczywistych 

kosztów. 
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