
 
REGULAMIN ZAJĘĆ „WAKACJE W BIBLIOTECE RATUSZOWEJ”  

organizowanych przez MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ w Lesznie 

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach „Wakacje w Bibliotece Ratuszowej” 
organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną z siedzibą: 64—100 Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3, tel. 65 
520 53 55.  

2. W związku z epidemią COViD-19 w budynku Biblioteki Ratuszowej obowiązuje reżim sanitarny według 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.  

3. Podczas zajęć nie będzie możliwości wychodzenia poza budynek, w którym odbywają się zajęcia.  

4. Ilość miejsc jest ograniczona do 10 uczestników  podczas każdych zajęć. 

5.  Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu ( Bajkowe Wtorki: 21, 28 lipca, 18,25 sierpnia w 
godz.12.00 -13.00; Muzyczne Czwartki: 23, 30 lipca, 20, 27 sierpnia w godz. 12.00 – 13.00). 

6. Rodzice/ opiekunowie prawni udzielający pozwolenia na samodzielny powrót uczestnika do domu, zobowiązani są 
przedłożyć na to pisemną zgodę. 

7. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest zapoznanie się i dostarczenie przez rodziców/opiekunów 
prawnych wszystkich wymaganych dokumentów, zamieszczonych na stronie www.mbpleszno.pl lub pobranych w 
Bibliotece Ratuszowej: 

— regulamin zajęć „Wakacje w Bibliotece Ratuszowej” 

— oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zajęć 

— zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem oraz walką z wirusem COVID-19 

— zgoda  na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na wykorzystanie wizerunku 

— opcjonalnie -  zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu  

II. WYTYCZNE SANITARNE.  

1. Na zajęcia przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów obecności SARS CoV-2* w organizmie.  

2. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u dziecka i podejrzenia o zakażenie SARS 
CoV-2* rodzice /opiekunowie prawni, zobowiązani są niezwłocznie, tj. w ciągu 1 godziny od powiadomienia, odebrać 
je.  

3. Przed zajęciami, rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek dostarczyć ORGANIZATOROWI 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA ZAJĘĆ. W przypadku nie złożenia 
oświadczenia dziecko  nie zostanie przyjęte na zajęcia. 

4. Uczestnicy zajęć muszą być wyposażeni przez rodziców / opiekunów prawnych w przyłbice lub maseczki. 

5. Pomieszczenie i sprzęty, z których korzystają uczestnicy będą każdorazowo po zajęciach skrupulatnie czyszczone i 
dezynfekowane. 

6.W przypadku stwierdzenia u UCZESTNIKA zajęć zakażenia wirusem SARS CoV-2* lub nałożenia kwarantanny na 
któregoś z domowników następuje zakaz przyprowadzania dziecka na zajęcia; rodzice/opiekunowie prawni 
zobowiązani są do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie ORGANIZATORA.  

* Jako objawy infekcji rozumie się np.: gorączka – powyżej 37,2°C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 
mięśni, ból gardła, utrata smaku lub węchu i inne nietypowe, niepokojące zachowania dziecka. 

 


