
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

widza / uczestnika warsztatów 

 

Imię i nazwisko dziecka: …...................................................................................................................... 

Nr telefonu / e-mail: ........................................................................................................................ 

 
 
Nazwa wydarzenia – ………………………………………………….., w dniu ……………… godz.………………… 

1. Oświadczam, że uczestnicząc w powyższym wydarzeniu w czasie stanu pandemii COVID-19 jestem świadoma/my zagrożeń wynikających 
z narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i w przypadku zachorowania nie będę wnosiła/ł skarg i zażaleń. 
2. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy: 
a. nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz nie wykazuję objawów charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2, czyli nie mam podwyższonej temperatury, nie kaszlę i nie mam duszności oraz utraty powonienia i smaku; 
b. nie zostałam/em poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV–2, 
nie przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny nadzorowi epidemiologicznemu; 
c. przez ostatnie 14 dni nie miałam/em styczności z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub którą poddano 
kwarantannie oraz nie jestem poddana/y żadnej procedurze sanitarnej w związku z wirusem SARS-CoV-2. 
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wydarzeń plenerowych na terenie wokół Amfiteatru Parkowego w Ornontowicach 
w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID-19 (www.centrumarteria) i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim 
zapisów. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała. 
 
 

……………….….………………………………… 
data i podpis 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

widza / uczestnika warsztatów 

 

Imię i nazwisko dziecka: …...................................................................................................................... 

Nr telefonu / e-mail: ........................................................................................................................ 

 
 
Nazwa wydarzenia – ………………………………………………….., w dniu ……………… godz.………………… 

2. Oświadczam, że uczestnicząc w powyższym wydarzeniu w czasie stanu pandemii COVID-19 jestem świadoma/my zagrożeń wynikających 
z narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i w przypadku zachorowania nie będę wnosiła/ł skarg i zażaleń. 
3. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy: 
a. nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz nie wykazuję objawów charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2, czyli nie mam podwyższonej temperatury, nie kaszlę i nie mam duszności oraz utraty powonienia i smaku; 
c. nie zostałam/em poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV–2, 
nie przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny nadzorowi epidemiologicznemu; 
d. przez ostatnie 14 dni nie miałam/em styczności z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub którą poddano 
kwarantannie oraz nie jestem poddana/y żadnej procedurze sanitarnej w związku z wirusem SARS-CoV-2. 
4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wydarzeń plenerowych na terenie wokół Amfiteatru Parkowego w Ornontowicach 
w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID-19 (www.centrumarteria) i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim 
zapisów. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała. 
 
 

……………….….………………………………… 
data i podpis 

 
 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

widza / uczestnika warsztatów 

 

Imię i nazwisko dziecka: …...................................................................................................................... 

Nr telefonu / e-mail: ........................................................................................................................ 

 
 
Nazwa wydarzenia – ………………………………………………….., w dniu ……………… godz.………………… 

3. Oświadczam, że uczestnicząc w powyższym wydarzeniu w czasie stanu pandemii COVID-19 jestem świadoma/my zagrożeń wynikających 
z narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i w przypadku zachorowania nie będę wnosiła/ł skarg i zażaleń. 
4. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy: 
a. nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz nie wykazuję objawów charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2, czyli nie mam podwyższonej temperatury, nie kaszlę i nie mam duszności oraz utraty powonienia i smaku; 
d. nie zostałam/em poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV–2, 
nie przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny nadzorowi epidemiologicznemu; 
e. przez ostatnie 14 dni nie miałam/em styczności z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub którą poddano 
kwarantannie oraz nie jestem poddana/y żadnej procedurze sanitarnej w związku z wirusem SARS-CoV-2. 
5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wydarzeń plenerowych na terenie wokół Amfiteatru Parkowego w Ornontowicach 
w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID-19 (www.centrumarteria) i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim 
zapisów. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała. 
 
 

……………….….………………………………… 
data i podpis 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

widza / uczestnika warsztatów 

 

Imię i nazwisko dziecka: …...................................................................................................................... 

Nr telefonu / e-mail: ........................................................................................................................ 

 
 
Nazwa wydarzenia – ………………………………………………….., w dniu ……………… godz.………………… 

4. Oświadczam, że uczestnicząc w powyższym wydarzeniu w czasie stanu pandemii COVID-19 jestem świadoma/my zagrożeń wynikających 
z narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i w przypadku zachorowania nie będę wnosiła/ł skarg i zażaleń. 
5. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy: 
a. nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz nie wykazuję objawów charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2, czyli nie mam podwyższonej temperatury, nie kaszlę i nie mam duszności oraz utraty powonienia i smaku; 
e. nie zostałam/em poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV–2, 
nie przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny nadzorowi epidemiologicznemu; 
f. przez ostatnie 14 dni nie miałam/em styczności z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub którą poddano 
kwarantannie oraz nie jestem poddana/y żadnej procedurze sanitarnej w związku z wirusem SARS-CoV-2. 
6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wydarzeń plenerowych na terenie wokół Amfiteatru Parkowego w Ornontowicach 
w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID-19 (www.centrumarteria) i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim 
zapisów. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała. 
 
 

……………….….………………………………… 
data i podpis 
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