OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię i nazwisko dziecka _______________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze szczegółowym regulaminem dla uczestników wypoczynku
oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych w trakcie pandemii Covid19 z zasadami higieny podczas
wypoczynku, obowiązującymi w PUH LBN Barbara Nowak Huta, które znajdują się na stronie
internetowej www.lbn-huta.pl zgodnie wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku
dzieci i młodzieży i zobowiązuję się do ich stosowania.
Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie przejawia objawów sugerujących chorobę zakaźną
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, utrata apetytu, utrata węchu lub
smaku i innych niepokojących objawów).
Oświadczam, że dziecko nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało
kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym.
Podaję aktualne numery telefonów lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację
organizatorowi i kierownikowi wypoczynku:
nr tel. _____________________________________________________________________________
Zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku
wystąpienia u dziecka niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, katar, …)
Oświadczam, że jestem świadomy(ma) tego, że działania podjęte przez ośrodek są zgodne z
wytycznymi GIZ, MZ i MEN i mają za zadanie zminimalizowanie możliwości zakażenia COVID19, ale
mimo podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z
zakażeniem. W przypadku zakażenia wirusem nie będę wnosił(ła) skarg, zażaleń ani pretensji do
organizatora wypoczynku, będąc całkowicie świadomym zagrożenia epidemiologicznego płynącego z
obecnej sytuacji w kraju.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 Kodeksu
Karnego, stwierdzam, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

___________________________________________________
(data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych dziecka)
Pouczenie:
Art. 233. KK §1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis
ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności

