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NUMER TELEFONU 

nazwa grupy warsztatowej WYMAGANE

1. W zajęciach  warsztatowych Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu w roku szkolnym 20.../20....
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia pozwala na udział w w/w warsztatach.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty
(np. biżuteria, aparaty fotograficzne, MP 3 , telefony komórkowe i inne) oraz ubrania, obuwie posiadane 
podczas zajęć przez uczestników warsztatów.

3. Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z warsztatów 
do domu.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w “Karcie uczestnictwa”oraz wykorzystywanie 
wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań ośrodka kultury ( zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
 osobowych Dz. U. Z 2016r., pozycja 922)

5. Gminny Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestnika zajęć ze względu na 
niestosowne  zachowanie na zajęciach oraz niesłuchanie poleceń prowadzącego.

6. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem GOK. Regulamin dostępny na stronie internetowej 
GOK www.gokchybie.ox.pl

Chybie dnia.....................................

.................................................................................
Czytelny podpis
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Procedury obowiązujące w GOK w Chybiu związane z zakażeniem COVID-19

Mój stan zdrowia jest dobry i nie przejawiam żadnych oznak chorobowych np.: podwyższona temperatura, 
katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne 
nietypowe objawy.- jeśli wystąpi proszę niezwłocznie poinformować instruktora
 Nie jestem uczulony na wszelkie środki dezynfekujące.

1) Jestem świadoma/świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczęszczanie na zajęcia w aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej.
2) W sytuacji zakażenia się na terenie GOK-u oraz placówkach w których odbywają się zajęcia prowadzone 
przez GOK, nie będę wnosiła/wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora oraz organu prowadzącego, będąc 
całkowicie świadoma/świadomy zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.
3) Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie 
- mimo wprowadzonych w GOK-u obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochrony zdaję sobie sprawę, 
że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19,
- przyjmuję do wiadomości niżej wymienione zalecenia GOK-u i zobowiązuję się do przestrzegania.

ZASADY FUNKCJONOWANIA PODCZAS ZAJĘĆ 
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wprowadzone środki ostrożności sanitarnej dla osób biorących 
udział w zajęciach prowadzonych przez GOK będę polegały na:
1. Kontrolowaniu przez instruktorów zachowań uczestników zajęć m.in. zachowanie bezpiecznej 
odległości, kichanie do łokcia, częste mycie rąk
2. Ograniczeniu ilości uczestników na zajęciach
3.  Stanowiska na zajęciach będą tak przygotowane, aby zapewnić bezpieczną odległość pomiędzy 
uczestnikami
4. Zostanie zastosowana dezynfekcja rąk środkiem chemicznym w stosunku do osób przybywających na 
zajęciach jak i opuszczających zajęcia
5. Zostanie wykonany pomiar temperatury u uczestnika zajęć zaraz po przyjściu na zajęcia, jeśli 
temperatura przekroczy 37 stopni uczestnik zostanie odesłany do domu.
6. Na terenie GOK-u oraz placówkach w których odbywają się zajęcia prowadzone przez GOK, będą 
dostępne bezpłatne środki chemiczne dezynfekujące do rąk

 

Chybie, dnia ……………………………                                        ................................................                                             
                                                         czytelny podpis                              

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu, ul. 
Bielska 51, 43-520 Chybie w celach otrzymywania drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, informacji o charakterze marketingowym, pochodzących od Gminnego Ośrodka Kultury w 
Chybiu, zgodnie z ustawą z 6 lutego 2020r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r.poz. 344).

………………………………………

Podpis osoby wyrażającej zgodę
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