Załącznik nr 1 do Procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach w trakcie epidemii COVID-19

Piaski, dn. …………………………………

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię, nazwisko, wiek dziecka

w zajęciach plastycznych / fotograficznych / filmowych
od dnia………………………………….. w godzinach…………………………………………………………
odbywających się w pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach.
1. Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów,
jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z udziałem
dziecka w zajęciach plastycznych / fotograficznych / filmowych.
2. Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z dzieckiem nie są objęte kwarantanną, ani nie pozostają
w izolacji.
3. Oświadczam, że zapoznała(e)m się z Procedurą zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach w trakcie epidemii COVID-19” i Regulaminem zajęć plastycznych,
fotograficznych i filmowych organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach, zgodnie z
wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID19 w Polsce i że będę przestrzegał zasad tam zawartych.
4. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg,
zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego
płynącego z obecnej sytuacji w kraju.
5. Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą uczestnik zajęć jest zdrowe i nie przejawia objawów
chorobowych.
6. W razie nagłej potrzeby, wskazuję dwa numery kontaktowe oraz imię i nazwisko każdej osoby
wskazanej do kontaktu:
1.

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….

nr tel. .……………………………………

2.

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….

nr tel. .……………………………………

…………………..……………………………………………………………
Czytelny podpis ojca

………………………………………………………………………….
Czytelny podpis matki

W przypadku braku podpisu jednego z rodziców proszę wybrać i podpisać jeden z wariantów:
1.Rodzic podpisujący zobowiązuje się do przekazania informacji drugiemu rodzicowi i bierze za to pełną
odpowiedzialność.
……………………………………………………………………..
Podpis rodzica
2. Rodzic podpisujący wskazuje realny powód braku drugiej zgody (śmierć rodzica, brak praw rodzicielskich itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………..
Podpis rodzica

REGULAMIN
zajęć plastycznych, fotograficznych i filmowych
organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach,
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury
w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce
Celem wdrażania regulaminu jest:
1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz
regulacji i wytycznych rządowych.
2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością domów, centrów i ośrodków kultury.
3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników domów, centrów i ośrodków kultury oraz uczestników
organizowanych zajęć.
4. Umożliwienie prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji plastycznej, fotograficznej i
filmowej w pracowni plastycznej.
Zasady prowadzenia zajęć:
1. Zajęcia są prowadzone indywidualnie (prowadzący-uczestnik) przy czym dopuszcza się możliwość udziału w zajęciach
rodzeństwa ( maksymalnie 2 osoby)
2. Spotkania odbywają się na podstawie ustalonego harmonogramu, z uwzględnieniem 15 minutowej przerwy na
dezynfekcję między zajęciami.
3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający młodsze dzieci powinni mieć osłonięte nos i usta maseczką lub przyłbicą i po
zdezynfekowaniu rąk mogą dziecku pomóc przygotować się do zajęć w korytarzu (nie wchodząc do pracowni).
4. Przed wejściem do pracowni uczestnik na korytarzu dezynfekuje ręce oraz osłania nos i usta maseczką lub przyłbicą.
5. W pracowni należy zachować odległość 2 metrów pomiędzy uczestnikiem a prowadzącym.
6. Uczestnik korzysta wyłącznie z własnych przyborów i narzędzi, które przynosi na zajęcia i zabiera po ich zakończeniu.
Żadne z przyborów i narzędzi uczestnika nie pozostają w pracowni. Zaleca się, aby po zajęciach przybory zdezynfekować w
domu.
7. Po zakończeniu zajęć uczestnik ponownie dezynfekuje na korytarzu ręce a jego stanowisko pracy, stanowisko
prowadzącego oraz powierzchnie wielokrotnego kontaktu (klamki, umywalki, wieszaki na garderobę, toalety) zostają
zdezynfekowane.
8. Kolejny uczestnik może rozpocząć zajęcia po 15 minutowej przerwie od wyjścia poprzedniego uczestnika.
9. Podczas zajęć prosimy korzystać z telefonów wyłącznie z ważnych powodów. Telefon powinien pozostawać w kieszeni lub
w torbie z przyborami.
10. Rodzice/opiekunowie oczekujący na zakończenie zajęć dziecka powinni przebywać na terenie otwartym przed budynkiem
pracowni lub w swoim samochodzie.
11. Jeśli rodzice/opiekunowie z powodu wieku dziecka muszą pomóc w spakowaniu przyborów i ubraniu kurtki, robią to na
korytarzu z osłoniętymi ustami i nosem, wcześniej dezynfekując ręce.
12. W celu bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania zajęć w pracowni prosimy o przestrzeganie ustalonego harmonogramu
i nie przebywanie w pomieszczeniach (korytarz, pracownia) dłużej niż to konieczne.

Informacja RODO
•

•

•

•

•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 4 , 63-820
Piaski, tel. 65 5719071. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się ̨ kontaktować ́ poprzez e-mail:
k.kedzia@piaski-wlkp.pl.
Dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego przetwarzane będą ̨ w celu zaakceptowania przez Panią/Pana
„Procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach w trakcie epidemii
COVID-19” oraz „Regulaminu zajęć plastycznych, fotograficznych i filmowych, organizowanych w Gminnym Ośrodku
Kultury w Piaskach, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie
epidemii COVID-19 w Polsce”, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO.
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą ̨ przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych, obowiązujących u
Administratora.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia
danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego w
zajęciach plastycznych, fotograficznych i filmowych, organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach.
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