OŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

W związku z Państwa udziałem w warsztatach edukacyjnych „Edukacja Sportowa” w celu ochrony
Państwa zdrowia oraz innych uczestników warsztatów, zwracamy się z prośbą o wypełnienie tego
oświadczenia. Państwa dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z przepisami RODO i użyte jedynie w celu
ochrony zdrowia publicznego. Złożenie oświadczenia o jest warunkiem udziału w warsztatach.
Wedle mojej najlepszej wiedzy, ja niżej
podpisany:……………………………………………….....................................................................................
.................
rodzic/opiekun prawny.........................................................................................................................................
Numer telefonu:……………………………………………………………………………………...................
Oświadczam, że *:
•

nie jestem osobą zakażoną wirusem COVID-19 i nie miałem kontaktu z osobą zarażoną w ciągu
ostatnich 14 dni;

•

nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wydarzenia, zobowiązuję się przebywając na
terenie LASTAG 2.0. do:
• Zakrywania nosa i ust w drodze do szatni, w szatni oraz w drodze do wyjścia.
• Zachowania co najmniej 2m odstępu od innych uczestników wydarzenia.
• Stosowanie się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi obiektu w zakresie
właściwej organizacji warsztatów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników warsztatów, zobowiązuję się do
natychmiastowego zawiadomienia Organizatora kursu edukacyjnego „Edukacja Sportowa, tj. LASTAG 2.0.
o:
• zakażeniu wirusem COVID-19 lub kontakcie z osobą zarażoną:
• skierowaniu mnie na kwarantannę lub pod nadzór epidemiologiczny.
Dodatkowo w przypadku ewentualnego zakażenia COVID-19 na terenie LASTAG 2.0. oświadczam, że nie
będę wnosił/a wobec firmy żadnych roszczeń.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na warunki regulaminu WARSZTATÓW EDUKACYJNO-SPORTOWYCH
„EDUKACJA SPORTOWA” oraz zobowiązuje się go przestrzegać.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu zawarcia umowy i korzystania
z usług MMG s. c M. Grygorczuk, M. Grygorczuk, 15-808 Białystok, ul. Jaworowa 7 właściciela marki
LASTAG 2.0. Centrum Rozrywki i Sportu w celu realizacji umowy uczestnictwa w kursie edukacyjnym
„Edukacja Sportowa” prowadzonych przez LASTAG 2.0.. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że
wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed
jej wycofaniem. Zapisy odnośnie regulaminu przetwarzania danych osobowych są tożsame z tymi zawartymi
w regulaminie ogólnym centrum.
……………………………………….
(data i podpis)

