INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO KARTY KWALIFIKACYJNEJ

Oświadczenia związane ze stanem epidemii
Złożenie poniższych oświadczeń jest warunkiem koniecznym udziału dziecka w koloniach.
Ja niżej podpisany: ……………………………………………………………..
(Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego)
Rodzic/Opiekun prawny dziecka: ………………………….………..………………...
(Imię i nazwisko dziecka)
 składam poniższe oświadczenia:
1. Zapoznałam/em się i akceptuję „Regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku”.
2. Mam świadomość, że w wypoczynku może wziąć udział wyłącznie dziecko zdrowe, zgodnie z
zapisami „Regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku”.
3. Przygotowałem dziecko do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych
z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem zasad higieny, w tym do stosowania
„Regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku”.
4. Zdaję sobie sprawę, że udział mojego dziecka w koloniach może wiązać się z zwiększonym
ryzykiem zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Mam świadomość, że ryzyko
takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia i życia mojego
dziecka. Na wypadek zakażenia koronawirusem w czasie kolonii nie będę wnosił żadnych roszczeń
wobec Organizatora wypoczynku.
5. W przypadku zachorowania na COVID -19 osoby zamieszkującej do tej pory z dzieckiem,
zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania telefonicznie o tym Organizatora wypoczynku
lub Kierownika kolonii oraz natychmiastowego (w ciągu 12 godzin) odebrania dziecka z kolonii.
Jednocześnie wyrażam zgodę, aby w czasie oczekiwania na mój przyjazd po dziecko, dziecko zostało
odizolowane od pozostałych uczestników kolonii w pokoju - izolatce.
6. Mam świadomość, że w przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów choroby,
w tym podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 lub w przypadku podejrzenia, że moje dziecko
miało kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, moje dziecko zostanie odizolowane od innych osób i
będzie przebywać w pokoju – izolatce pod opieką wyznaczonego opiekuna lub pielęgniarki.
7. Mam świadomość, że w przypadku pojawienia się u dziecka objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem, Kierownik kolonii niezwłocznie zawiadomi właściwą jednostkę sanepidu oraz
stosować się będzie do wydanych instrukcji i zaleceń.
8. Zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku
otrzymania wezwania od Kierownika kolonii, Wychowawcy lub Organizatora, w szczególności w
związku z wystąpieniem u mojego dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności). Wezwanie do odbioru dziecka z kolonii może nastąpić
poprzez: kontakt telefoniczny, SMS, e-mail i nie wymaga formy pisemnej. Wezwanie nie wymaga
poświadczenia opinią lekarza lub pielęgniarki. Mam świadomość, że decyzja Organizatora
wypoczynku lub Kierownika wypoczynku o konieczności odbioru dziecka z kolonii jest ostateczna i
nie podlega zaskarżeniu. Mam świadomość, że w przypadku gdy nie odbiorę mojego dziecka z
kolonii, odwóz dziecka może zostać zorganizowany przez Organizatora wypoczynku, a ja

zobowiązuję się do poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych (m.in. koszty wynajęcia środka
transportu, paliwa, biletów, wynagrodzenia opiekuna).
9. Mam świadomość, że jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy
przebieg zakażenia, mam obowiązek poinformować Organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania
udziału w wypoczynku i w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku
występowania u dziecka chorób przewlekłych, mam obowiązek dostarczenia wraz z kartą
kwalifikacyjną, opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.


wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka, w trakcie wypoczynku.

Data: ………….…………..…………
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego: ……………………,,,…………………………….

