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Regulamin wakacji organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

 

1. Organizatorem zajęć jest Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, ul. 

Ks. Z. Sajny 1, Góra Kalwaria. 

 

2. Dane kontaktowe organizatora:  

508 679 366- Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży 

email: bibliotekagk@poczta.fm 

 

3. Opiekunami podczas zajęć będą pracownicy Biblioteki lub prowadzący zajęcia. 

 

4. Udział w zajęciach będzie możliwy tylko po zapisaniu dziecka na listę przez 

rodzica/ opiekuna prawnego oraz uiszczenie opłaty za płatne zajęcia (max. 2 

dni od zapisania, w przeciwnym razie rezerwacja miejsca będzie anulowana). 

 

5. Zajęcia będą odbywały się w terminie: 

-  od 5.07. do 27.08.2021 r. 

 

6. Jeśli Rodzic wyraża zgodę, aby dziecko wracało samodzielnie do domu po 

zajęciach, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o 

samodzielnym powrocie dziecka. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej 

zgodzie rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu osoba prowadząca 

zajęcia oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii nie bierze 

odpowiedzialności za powrót dziecka.  

 

7. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych prowadzącego zajęcia.  

 

8. Zabronione jest samowolne opuszczenie zajęć przed ich zakończeniem. 

 

9. Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii nie ponosi odpowiedzialności 

za rzeczy osobiste, pozostawione przez Uczestnika w salach lub na korytarzach. 

 

10.  Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania 

wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich 

użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to rodzice lub prawni 

opiekunowie. 
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11.  Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec 

innych osób, przepisów pożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

 

12.  Podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 

 

13.  W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia Uczestnicy zajęć są zobowiązani do 

stosowania się do poleceń pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze 

Kalwarii lub innej osoby prowadzącej zajęcia. 

 

14.  W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu przez Uczestnika 

zajęć, Gminna Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do wykreślenia 

Uczestnika z listy. 

 

15.  Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do pisemnego oświadczenia o 

zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu. 

 

Środki bezpieczeństwa: 

1. Pracownicy prowadzący zajęcia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 

podczas prowadzenia zajęć. Uczestników dotyczy to w sposób dostosowany do 

ich możliwości psychofizycznych. 

 

2. Stanowiska do pracy podczas zajęć będą rozstawione w taki sposób, aby 

zachować bezpieczną odległość od uczestników (2m dystansu społecznego 

między osobami oraz 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy). 

 

3. Przed wejściem na zajęcia obowiązuje dezynfekcja rąk. Ze stanowiska do 

dezynfekcji będzie można skorzystać w każdej chwili podczas zajęć. Jeżeli 

uczestnik z jakiegoś powodu nie może używać środka do dezynfekcji, 

zobowiązany jest do posiadania własnych środków ochrony osobistej. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii nie zapewnia rękawiczek oraz 

maseczek. 

 

4. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekowania często używanych powierzchni 

użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności 

ważne jest: 
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- regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi 

wejściowych, poręczy, blatów; 

- przeprowadzenie takich działań po zakończeniu zajęć z daną grupą 

uczestników i przed rozpoczęciem zajęć z kolejną. 

5. Na terenie placówki nie mogą przebywać dzieci z jakimikolwiek objawami 

chorobowymi. Zastrzegamy sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia osoby z 

objawami infekcji. 

 

6. Uczestnicy, którzy w ciągu ostatnich 30 dni mieli kontakt z osobą zakażoną 

koronawirusem, a także zamieszkujący z osobami, które przebywają na 

przymusowej kwarantannie bądź izolacji, nie mogą brać udziału w zajęciach. 

 

7. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych między momentem zapisu 

dziecka a rozpoczęciem zajęć uczestnik zobowiązany jest pozostać w domu i 

powiadomić o tym fakcie Bibliotekę. 

 

8. W przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem u pracownika lub 

uczestnika, zajęcia w bibliotece mogą zostać zawieszone. 
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Oświadczenie 

 

Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z treścią Regulaminu zajęć wakacyjnych 

organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Górze Kalwarii. 

 

……………………….. 

 

 

 

Zgoda na udostępnienie wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku mojego dziecka 

………………………………..……………………….. na zdjęciach/ nagraniach w mediach 

społecznościowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii. 

……………………….. 

 

 

Zgoda na samodzielny powrót do domu 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka 

…………………………..……………………….. z zajęć wakacyjnych. 

 

………………………. 


