........................................................................
/imię i nazwisko uczestnika /
.......................................................................
/adres/
.......................................................................
/telefon/

Oświadczenie uczestnika rekolekcji „Jezus Żyje”
organizowanych w terminie 11-18 lipca 2020r.
Ja …………………………….
uczestnik rekolekcji Jezus Żyje oświadczam, że:
- jestem zdrowy/a w dniu wyjazdu oraz nie posiadam infekcji oraz objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
- nie zamieszkuję z osobą przebywającą na kwarantannie;
- nie miałem/am kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed
rozpoczęciem rekolekcji;
- nie byłem/am za granica w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
Oświadczam, że zapoznałaem/am się z :
- Regulaminem Rekolekcji Jezus Żyje 2020r
- Regulaminem Domu Pielgrzyma Covid-19.
I jestem przygotowany/na do stosowania się do wytycznych tych regulaminów oraz
uczestnictwa w rekolekcjach związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz
przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny, szczególnie, że jako uczestnik
rekolekcji będę zaopatrzony/na w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas
pobytu na rekolekcjach w miejscach publicznych.
Oświadczam, że uczestniczę w Rekolekcjach Jezus Żyje na własne ryzyko, jestem
świadomy/a zagrożenia wynikającego z przebywania z większą grupą ludzi w jednym
pomieszczeniu podczas trwania pandemii koronawirusa Covid-19. W razie
zachorowania na koronawirusa nie będę zgłaszać żadnych roszczeń do organizatorów
rekolekcji Jezus Żyje oraz prowadzących Dom Pielgrzyma z tego tytułu.
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Oświadczenie opiekuna uczestnika rekolekcji „Jezus Żyje”
organizowanych w terminie 11-18 lipca 2020r.
Uczestnik rekolekcji Jezus Żyje, ……………………………………............................
(imię nazwisko nieletniego uczestnika)

- jest zdrowy/a w dniu wyjazdu oraz nie posiada infekcji oraz objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną;
- nie zamieszkuje z osobą przebywającą na kwarantannie;
- nie miał/a kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed
rozpoczęciem rekolekcji;
- nie był/a za granica w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
Oświadczam, że Uczestnik/czka zapoznał/a się z :
- Regulaminem Rekolekcji Jezus Żyje 2020r
- Regulaminem Domu Pielgrzyma Covid-19.
I jest przygotowany/na do stosowania się do wytycznych tych regulaminów oraz
uczestnictwa w rekolekcjach związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz
przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny, szczególnie, że jako uczestnik
rekolekcji będzie zaopatrzony/na w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas
pobytu na rekolekcjach w miejscach publicznych.
Oświadczam, że mój syn/ córka uczestniczy w Rekolekcjach Jezus Żyje na moje
ryzyko, jestem świadomy/a zagrożenia wynikającego z przebywania z większą grupą
ludzi w jednym pomieszczeniu podczas trwania pandemii koronawirusa Covid-19. W
razie zachorowania syna/córki na koronawirusa nie będę zgłaszać żadnych roszczeń
do organizatorów rekolekcji Jezus Żyje oraz prowadzących Dom Pielgrzyma z tego
tytułu.

.....................................................................
data podpis rodzica (opiekuna prawnego)

