
Oświadczenie uczestnika koncertu - 
pn. „Koncerty Czerwcowe Uczniów Szkoły Muzycznej YAMAHA". 

 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podczas występowania na 
terenie Polski epidemii wirusa SARS-COV-2, jako uczestnik Imprezy 
kulturalnej pn. „Koncerty Czerwcowe Uczniów Szkoły Muzycznej YAMAHA", 
która odbywa się w dniach 12 i 13 czerwca 2021  na terenie Kompleksu 

Wypoczynkowego Temar w Dąbiu przy ul. Leśnej 1, oświadczam, że na 
dzień uczestnictwa w Imprezie, według mojej najlepszej wiedzy, nie jestem 
osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, która wywołuje chorobę covid-19 
oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym. W celu ułatwienia służbom sanitarnym prowadzenia 
dochodzenia epidemiologicznego, w przypadku wykrycia, że osoba 
zakażona brała udział w Imprezie, podaję moje dane kontaktowe:  

 

imię i nazwisko: ........................... 

 

telefon: ...................................... 

 

data i godzina koncertu………………………………………. 

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w 

Imprezie, wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwą miejscowo Powiatową 

Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, w tym poinformować tą służbę o 
udziale w Imprezie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a 
także na ich udostępnienie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, służbom 
porządkowym, upoważnionym pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno - 
Epidemiologicznej na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w 
Imprezie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora - w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem - przez okres 
14 dni od daty odbycia się Imprezy.  

 

 

            ……………….................................................. 

  data i podpis Uczestnika Imprezy lub pełnoletniego opiekuna 
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