Załącznik nr 1
do Regulaminu Obowiązującego w Teatrze Dzieci Zagłębia Im. Jana Dormana w Będzinie
w trakcie Epidemii Wirusa Sars-Cov-2

…………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych
………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko widzów małoletnich
………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu / e-mail

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/y, w związku z moim oraz osób małoletnich,
uczestnictwem w wydarzeniu/ spektaklu odbywającym się w Teatrze
Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie ul. Teatralna 4
w dniu……………………… o godzinie…………………………………
oświadczam, że:
• Zgodnie z moją wiedzą żadna z osób nie jest zarażona wirusem
Sars-Cov-2 i nie ma objawów zarażenia, nie przebywa na
kwarantannie i nie jest pod nadzorem epidemiologicznym.
• Nie przejawiamy żadnych oznak chorobowych w szczególności:
temperatury powyżej 38°C, kaszel, problemy z oddychaniem,
• Zapoznaliśmy się z Regulamin obowiązujący w Tatrze Dzieci
Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie w trakcie epidemii wirusa
Sars-Cov-2
…………………………………………………….
Data i podpis widza

Informacja:
1. Oświadczenie pobierane jest na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych
i rozrywkowych w tracie epidemii wirusa SARS-Cov-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że Administratorem
danych osobowych jest Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, ul. Teatralna 4, 42-500 Będzin,
tel. 32 269 89 12, e-mail: sekretariat@teatr.bedzin.pl - pełna klauzula informacyjna dostępna na
stronie www.teatr.bedzin.pl
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