
Niniejsze oświadczenie należy złożyć w dniu przyprowadzenia dziecka do Niepublicznego Klubu Dziecięcego Domino 

 

 
WYPEŁNIAJĄ RODZICE, KTÓRZY ZGŁASZAJĄ CHĘĆ KORZYSTANIA  

Z OPIEKI W NIEPUBLICZNYM KLUBIE DZIECIĘCYM DOMINO OD 18 MAJA 2020 R. 

 

 
Wrocław, dnia …………..........………………… 

 

OŚWIADCZENIE 
My niżej podpisani:  
 
 

1. …………….........................………………....…………….;   2. ………….....................................……………….…………………. 
imię i nazwisko, nr i seria i dowodu osobistego                                          imię i nazwisko, nr i seria i dowodu osobistego 

 

telefony szybkiego kontaktu: ……………............................................................................……………………………….…… 

 

dziecko: …………........................................................………....................................…………………………………………............….. 
imię i nazwisko, data urodzenia 

 

................................................................................................................................................................................................................................. 

adres klubu dziecięcego, do którego uczęszcza dziecko 

 

po zapoznaniu się z treścią niniejszego dokumentu, oświadczamy, że: 
 

1. udzielamy odpowiedzi zgodnych z prawdą i stanem faktycznym, 

2. jesteśmy świadomi, iż podanie nieprawdziwych faktów lub świadome zatajenie prawdy, na 

skutek czego narażone zostanie zdrowie lub życie pracowników i dzieci uczęszczających do 

Niepublicznego Klubu Dziecięcego Domino, może skutkować odpowiedzialnością karną, 

3. jesteśmy świadomi i bierzemy pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie naszego dziecka oraz 

ryzyko zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19,  

w związku z przyprowadzaniem dziecka do Klubu Dziecięcego w czasie wprowadzonego 

stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

4. nie będziemy wnosić żadnych roszczeń wobec organu prowadzącego Niepubliczny Klub 

Dziecięcy Domino, w przypadku zarażenia się wirusem SARS-COV-2, w związku  

z uczęszczaniem naszego dziecka do Klubu Dziecięcego, 

5. żadna z osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym nie znajduje się  

w chwili obecnej, tj. w momencie składania niniejszego oświadczenia, na kwarantannie lub  

w izolacji, 

6. w przypadku objęcia kogokolwiek zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym 

kwarantanną lub izolacją, zobowiązujemy się natychmiast poinformować o tym fakcie 

telefonicznie Dyrektor Joannę Rowińską – organ prowadzący Niepubliczny Klub Dziecięcy 

pod nr tel. 505244052 oraz pisemnie, kierując wiadomość pocztą elektroniczną na adres: 

domino.klubdzieciecy@gmail.com 

7. zapoznaliśmy się z procedurami obowiązującymi w Niepublicznym Klubie Dziecięcym  

w czasie epidemii i je akceptujemy, 

8. nasze dziecko oraz my rodzice jesteśmy zdrowi, nie występują u nas objawy typowe dla 

zachorowania na COVID-19, tj.: gorączka powyżej 38°C, kaszel, uczucie duszności. 

9. Jeśli u dziecka wystąpi temperatura powyżej 37oC podczas pobytu w Klubie Dziecięcym, 

dziecko nie może uczęszczać do Klubu Dziecięcego przez kolejnych 5 dni roboczych. 

 

 

…………................................…………………..……           ………............................................………..…………………….. 
podpis rodzica podpis rodzica 
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Oświadczenie o miejscu pracy 

 

MAMA TATA 

jestem pracownikiem: 

 

 systemu ochrony zdrowia 

 służb mundurowych 

 handlu 

 przedsiębiorstwa produkcyjnego 

realizującego zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

jestem pracownikiem: 

 

 systemu ochrony zdrowia 

 służb mundurowych 

 handlu 

 przedsiębiorstwa produkcyjnego 

realizującego zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

 

   pracuję zawodowo w branży   

       niewskazanej powyżej 

   pracuję zawodowo w branży   

       niewskazanej powyżej 

   nie pracuję zdalnie    nie pracuję zdalnie 

   nie pobieram zasiłku opiekuńczego    nie pobieram zasiłku opiekuńczego 

podaj miejsce pracy 

 

 

 

 

 

podaj miejsce pracy 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

podpis 

 

 

 

 

…………………………………. 

podpis 

 

zebranie informacji o miejscu pracy jest niezbędne w celu ustalenia kryteriów pierwszeństwa 

w korzystania z opieki w Niepublicznym Klubie Dziecięcym Domino w okresie od 18 maja 

2020 r. do odwołania  

 

 


