
 

XIII KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 2021  

 
OŚWIADCZENIE  

UCZESTNIKA 

 

Oświadczam, że ja, niżej podpisana/y : ……………………………………………………………………
                                  (nazwisko i imię uczestnika) 

Nie mam kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 
otoczenia, nie przebywa na kwarantannie, nie jest poddany izolacji, nie jest hospitalizowany i nie 
przejawia widocznych oznak choroby (podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, 
duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy). 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział  
w Konkursie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w 
Miejscu Piastowym w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Oświadczam, iż zostałam/łem 
poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone moje zdrowie tj.:  

 mimo wprowadzonych w palcówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie instytucji może dojść do zakażenia COVID-
19,  

 w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia - zdaje sobie sprawę, iż zarówno 
moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie może zostać skierowane na 10-dniową 
kwarantannę, 

 w przypadku zaobserwowania u mnie niepokojących objawów zostaną podjęte czynności 
zgodne z zasadami dotyczących postępowania w obiekcie Domu Ludowego w reżimie 
sanitarnym, 

 nie jestem uczulona/y na wszelkie środki dezynfekujące. 
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się w trakcie eliminacji lub Koncertu Laureatów 
organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Miejscu Piastowym nie będę 
wnosiła/ł skarg, zażaleń, będąc całkowicie świadoma/y zagrożenia epidemiologicznego płynącego 
z obecnej sytuacji w kraju. 

 
 
 

…………………………………………. 
(podpis uczestnika) 

1. Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że zobowiązuję się do: 
a) przybycia do instytucji tylko i wyłącznie w stanie zdrowym, bez kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego opuszczenia sali w razie 
wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu, 

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. 
3. W razie zaobserwowania u siebie niepokojących objawów zdrowotnych, zobowiązuję się do 

poinformowania organizatora konkursu o wszelkich zmianach oraz zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu 

 
 
 
 
 

…………………………………………. 
(podpis uczestnika) 


