
RAZEM - BEZPIECZNIE – W JUST DANCE STUDIO 

OŚWIADCZENIE  

Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego, dbając o bezpieczeństwo 

uczestników zajęć, ich Rodzin oraz naszych pracowników, prosimy o zapoznanie się oraz 

podpisanie poniższego oświadczenia:  

Ja niżej podpisany ……………………………………………………….. (rodzic/ opiekun prawny) 
oświadczam, że córka/syn …................................................................................... jest zdrowy/a 
oraz:   
- obecnie nie występują u mojego dziecka/u mnie objawy infekcji świadczące o zakażeniu 
COVID-19 (gorączka, kaszel, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy) 
- na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u niego/niej i innych domowników 
symptomy wirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych,  

- moje dziecko, ani nikt z domowników nie jest obecnie objęte kwarantanną, 

- ja/moje dziecko nie jesteśmy uczuleni na środki dezynfekujące, 

- mam świadomość, że pomimo zachowania środków ostrożności - ryzyko zarażenia COVID-19 
istnieje, a na wypadek zarażenia na terenie szkoły tańca Just Dance Studio Tańca Justyna Kędra-
Pstrusińska- nie będę wnosić żadnych roszczeń, skarg, zażaleń wobec Just Dance Studio. 
  
…………………      …………………………………………………….. 

Data      czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego  

 

Wyrażam zgodę na wykonanie przez pracownika Just Dance Studio pomiaru temperatury 
mojego dziecka przy każdorazowym wejściu do szkoły (wynik powyżej 37,0 stopnia 
równoznaczny będzie z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach i odebraniem przez 
Rodzica/Opiekuna przed rozpoczęciem zajęć). 

…………………      …………………………………………………….. 
Data      czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego  
 

Jestem świadomy/-a zagrożenia wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z 
Covid-19.  
…………………      …………………………………………………….. 
Data      czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego  

 

Jeżeli sytuacja potwierdzona ww. oświadczeniami ulegnie zmianie, zobowiązuję się niezwłocznie 

powiadomić o tym Just Dance Studio i nie przyprowadzać dziecka do szkoły do momentu, w 

którym sytuacja potwierdzona ww. oświadczeniami będzie ponownie aktualna.  

…………………      …………………………………………………….. 

Data      czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego  



ŚRODKI OSTOŻNOŚCI PODEJMOWANE W JUST DANCE STUDIO 

 

Od Nas wszystkich w tym sezonie zależy komfort i bezpieczeństwo uczestników zajęć, 
pracowników studia jak i rodzin naszych podopiecznych. Pomimo sytuacji, która dotknęła Nas 
wszystkich – pragniemy w dalszym ciągu zapewnić wszystkim uczestnikom dogodne i przyjazne 
warunki do rozwoju i wspólnego dzielenia się pasją. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, by ten 
sezon pomimo nowych realiów organizacyjnych, przetrwać w zdrowiu i ogromem pięknych 
wspomnień, które będziemy wspólnie tworzyć na zajęciach. W związku z tym, że jest to dla Nas 
wszystkich nowa sytuacja prosimy o wyrozumiałość. Tylko poprzez wspólne zorganizowanie 
i przestrzeganie odgórnych zaleceń jesteśmy w stanie przetrwać ten zwariowany czas. 
Razem – bezpiecznie – w Just Dance Studio.  

Informacje ogólne 

1. Wejście do studia odbywa się tylko w MASECZCE i po wcześniejszej dezynfekcji rąk  
– dotyczy to także osób przebywających w recepcji. 

2. Na całym terenie studia wraz z korytarzem prosimy o zachowanie dystansu.  
W tym sezonie nie udostępniamy poczekalni i krzeseł dla opiekunów oczekujących na 
uczestników zajęć.  

3. W częściach wspólnych (recepcja, szatnia, korytarz) wszyscy goście studia muszą mieć 
zasłonięte usta i nos.  

4. Na teren szatni oraz sali treningowej w tym sezonie mają wejście tylko i wyłącznie uczestnicy 
zajęć – Rodzice, opiekunowie, rodzeństwo itd. nie mogą przebywać w szatni przed/po lub w 
trakcie zajęć. Osoby nie będące uczestnikami zajęć mogą korzystać tylko z recepcji.  

5. Rodziców/opiekunów odbierających dzieci z zajęć prosimy o oczekiwanie na korytarzu. 
Pracownicy studia – będą pomagać młodszym uczestnikom w szatni.  

 

Informacje dla uczestnika 

6. Po przyjściu, uczestnik proszony jest o dezynfekcję rąk w recepcji i oczekiwanie na zmierzenie 
temperatury przez pracownika studia. Nie wchodzimy samodzielnie na teren szatni – dopiero 
po ww. czynnościach możesz wejść do części wspólnej studia i wziąć udział w zajęciach. 
Uczestnik zajęć ściąga maseczkę dopiero przed wejściem na salę treningową.  

7. Prosimy o punktualne, lecz niezbyt wczesne pojawianie się na zajęciach, aby uniknąć 
grupowania się i zbyt długiego oczekiwania na zajęcia w miejscach wspólnych. Pomiędzy 
grupami przewidujemy 15min przerwy na opuszczenie studia przez uczestników poprzednich 
zajęć. Nowa grupa będzie wpuszczana na zajęcia po opuszczeniu studia przez poprzednią grupę.  

8. Na zajęcia przychodzimy w miarę możliwości przebrani i gotowi do zajęć, na miejscu 
zmieniamy tylko buty. W sezonie zimowym prosimy o sprawne przebieranie się po zajęciach.  

 

Informuję, że zapoznałem/am się ze środkami ostrożności, które będą 
podejmowane w Just Dance Studio w sezonie 2020/21 i zobowiązuje się ich przestrzegać.  

 

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

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego    Podpis uczestnika zajęć 


