Zasady bhp podczas wycieczki w stanie epidemii COVID-19
1) Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która jest objęta kwarantanną bądź
świadoma przebywania (również bezobjawowego) choroby COVID-19.
2) Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni miała kontakt z osobą z
potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.
3) Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która przejawia następujące objawy chorobowe: katar,
kaszel, gorączka, duszności, biegunka, wysypka, ból mięśni, ból
gardła, utrata smaku czy węchu lub inne niepokojące objawy chorobowe.
4) Uczestnik zobowiązany jest posiadać stosowne wyposażenie ochronne (maseczka
- obowiązkowo, rękawiczki według uznania).
5) Podczas wchodzenia do autokaru (każdorazowo) obowiązuje dezynfekcja rąk.
6.) Należy zachowywać dystans społeczny 2 metrów, w sytuacji gdy usta i nos nie są
zakryte.
7.) Organizator zastrzega sobie prawo do przedstawienia danych osobowych wszystkich uczestników
wycieczki państwowym organom i służbom sanitarnym, jeśli po jej zakończeniu, okaże się że
jakikolwiek uczestnik jest nosicielem SARS-CoV-2, w czasie do 16 dni po zakończeniu wycieczki.
8.) We wszelkich nieujętych w niniejszych zasadach kwestiach, należy stosować się do zaleceń: GIS,
Ministerstwa Zdrowia i innych państwowych organów sanitarnych. Prawo do interpretacji wytycznych
ww organów, zastrzega się również kierownikowi i opiekunom wycieczki.

OŚWIADCZENIE COVID-19
Oświadczam, że w dniu dzisiejszym moje dziecko................................................. nie posiada
przeciwwskazań sanitarnych, opisanych w powyższych zasadach, do uczestnictwa w wycieczce górskiej
na Rusinową Polanę organizowanej w dniu 25.01.2022.
Oświadczam również, iż jestem świadomy ryzyka zakażenia podczas wycieczki
w czasie stanu epidemii COVID-19, oraz potrzeby wdrożenia wszelkich
konsekwencji sanitarnych, następujących po stwierdzeniu ewentualnego zakażenia
u jakiegokolwiek uczestnika wycieczki.

Łapanów, dn. . .................................

podpis rodzica/prawnego opiekuna

Zgoda rodziców na udział w wycieczce
........................................................................... ..................................................
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) (tel. kontaktowy rodziców)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka...................................................................................
na Rusinową Polanę organizowanej w dniu 25.01.2022 r.
Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku odpowiedniej odzieży (zwłaszcza wygodnego, pełnego
obuwia, najlepiej powyżej kostki), wyżywienia i środków ochrony osobistej (zwłaszcza maseczki).
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki w wysokości 70 zł. Jednocześnie zobowiązuję się do
zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i miejscem rozwiązania
wycieczki a domem. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych
wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki. Wyrażam zgodę na podejmowanie
decyzji związanych z akcją ratowniczą, leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku
zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania
wycieczki.
Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której
program i regulamin poznałem/am.
Każdy uczestnik zobowiązany jest znać Regulamin wycieczki. Jest on dostępny na stronie internetowej
Centrum Kultury Gminy Łapanów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione przedmioty (telefony komórkowe, iphone,
ipady itp.) Dziecko zabiera je ze sobą na własna odpowiedzialność.

Oświadczenie RODO
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych— zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO) - Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz przepisami i krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej zgodzie są zgodne z prawdą.

Łapanów dn. . .............................................

podpis rodzica/prawnego opiekuna

