WYTYCZNE SANITARNE

W Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku obowiązuje reżim sanitarny według
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy festiwalu zobowiązani są
do zapoznania się z PROCEDURAMI SANITARNYMI MOK w Przeworsku
w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce dostępnych na stronie :
http://mok.przeworsk.um.gov.pl/.
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przedłożenia Oświadczenie uczestnika o
stanie zdrowiawypełnionego w dniu przystąpienia do konkursu.
Opiekun artystyczny uczestnika również wypełnia oświadczenie.

Oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia
Oświadczam, że uczestnicząc w
Prezentacjach Tanecznych „Solo - Dance” Przeworsk 2022 organizowanym przez

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku 6 kwietnia 2022 r.,w
czasie trwania pandemii COVID-19 jestem świadomy/a istnienia licznych czynników
ryzyka zakażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będą wnosić
skarg i zażaleń.
Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni,
poprzedzających złożenie oświadczenia:
1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie miałem/am styczności z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami sanitarnymi MOK,
zamieszczonymi na stronie internetowej http://mok.przeworsk.um.gov.pl/.

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

.......................................................….
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Oświadczenie opiekuna artystycznego o stanie zdrowia

Oświadczam, że uczestnicząc w
Prezentacjach Tanecznych „Solo - Dance” Przeworsk 2022 organizowanym przez

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku 6 kwietnia 2022r. w
czasie trwania pandemii COVID-19 jestem świadomy/a istnienia licznych
czynników ryzyka zakażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będą
wnosić skarg i zażaleń.
Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni,
poprzedzających złożenie oświadczenia:
1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie miałem/am styczności z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami sanitarnymi, zamieszczonymi na
stronie internetowej http://mok.przeworsk.um.gov.pl/.

…………………....................
data i podpis opiekuna artystycznego

Oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia

Oświadczam, że uczestnicząc w
Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej „Solo Dance” organizowanym przez
Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku 6 kwietnia 2022 r.,w
czasie trwania pandemii COVID-19 jestem świadomy/a istnienia licznych czynników
ryzyka zakażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będą wnosić
skarg i zażaleń.
Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni,
poprzedzających złożenie oświadczenia:
1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie miałem/am styczności z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami sanitarnymi MOK,
zamieszczonymi na stronie internetowej http://mok.przeworsk.um.gov.pl/.

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

