
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONCERTU 

Zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2  

w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

Ja niżej podpisany w związku z uczestnictwem w Koncercie pod nazwą Jubileusz 120 lat istnienia Banku  

Spółdzielczego   w Suwałkach dobywającego się w Suwałkach, w dniu 14.08.2020 r.  Niniejszym oświadczam, że 

według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 

oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Jestem świadoma/y 

obowiązku samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej oraz zobowiązuje się do ich stosowania 

poprzez zakrywania ust i nosa a także do zachowania minimum 1,5 – metrowego dystansu od innych osób podczas 

trwania koncertu i na jego terenie. 

 
___________________________________  

Imię i nazwisko uczestnika 
 
 

                                                                                    _______________________________________  
Podpis  

 
 
 
DANE TRACKINGOWE:  

 
Numer telefonu kontaktowego (mobilnego):  ____________________________________ 

Adres zamieszkania (przez najbliższe dwa tygodnie od daty odbycia się wydarzenia):  

Ulica: ___________________________________________________ 

Numer domu: ____________ 

Numer mieszkania: _______ 

Kod pocztowy______________________________________________ 

Miasto: ___________________________________________________ 

 

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 danym Koncercie. Pani/Pana dane 
osobowe w zakresie złożonego Oświadczenia będą przetwarzane przez Organizatora do 14 dni od daty odbycia 
Koncertu. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z zapisami Klauzuli Informacyjnej, Regulaminem imprez i 
wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury, Regulaminem Koncertu dostępnym  w 
siedzibie Organizatora i na miejscu Koncertu oraz na stronie internetowej  https://www.bssuwalki.pl/120-lecie 

 
 
 

________________________________________  
Podpis 
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