
Regulamin Ferii Zimowych organizowanych 

przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim 

1. Celem organizacji zajęć jest: 

- wypoczynek i rekreacja dzieci pozostających w Piotrkowie Kujawskim, miejscowościach z naszej

gminy i ościennych w okresie ferii zimowych; 

- rozwój dziecięcych zainteresowań; - rozwój osobowości dzieci; 

- kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego. 

2.  Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  wakacyjnych  jest  dostarczenie  wypełnionej  karty

zgłoszeniowej,  zapoznanie  się  rodzica/opiekuna  prawnego  z  harmonogramem zajęć,  akceptacja

niniejszego  regulaminu  oraz  uiszczenie  opłaty  w  wysokości  30  zł/osobę. Decyduje  kolejność

zgłoszeń. 

3.  W zajęciach  mogą  brać  udział  dzieci  w  wieku 8  -  12  lat,  które  zostaną  zapisane  na  listę

uczestników. Liczba osób jest ograniczona – 25 uczestników.

4.  Zajęcia  odbędą  się  w  terminie  od  17  -  21  STYCZNIA  2022  roku  według  ustalonego

harmonogramu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

6. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun prawny wyraził zgodę na samodzielne opuszczanie przez

dziecko terenu zajęć po ich zakończeniu, uczestnikowi nie wolno opuszczać zajęć w trakcie ich

trwania bez powiadomienia o tym opiekuna zajęć. 

7. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun prawny nie wyraził zgody na samodzielny powrót do domu,

dziecko nie może samodzielnie opuścić terenu zajęć po ich zakończeniu. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika w odpowiedni strój,

nakrycie głowy i obuwie, stosowne do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć. 

9.  Uczestnik  ma  obowiązek:  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  oraz  p.poż,  zaplanowanego

rozkładu dnia, dbania o czystość oraz ład i porządek w całym otoczeniu i miejscu odbywania zajęć,

przestrzegania regulaminu.  O wszystkich zauważonych niebezpieczeństwach należy informować

niezwłocznie  opiekunów.  Zabrania  się  przynoszenia  niebezpiecznych  przedmiotów,  oddalania  z

miejsca organizowanych zajęć bez zgody opiekuna. 

10. Uczestnikowi nie wolno: stosować używek, przemocy wobec kolegów i koleżanek obecnych na

zajęciach. 

11.  W przypadku nagminnego łamania  regulaminu  uczestnik  w pierwszej  kolejności  otrzymuje

upomnienie ustne od opiekuna, następnie o łamaniu regulaminu zostanie poinformowany rodzic. 

W przypadku dalszego niestosowania się do regulaminu uczestnik otrzyma zakaz uczestnictwa w

zajęciach feryjnych. 



12.  W  razie  nagłego  zachorowania  lub  złego  samopoczucia  rodzic  (lub  osoba  przez  niego

upoważniona) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki. 

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubiony podczas zajęć sprzęt elektroniczny

np. tel. komórkowy i inne wartościowe rzeczy uczestników. Zachęcamy, żeby dzieci nie zabierały

ich ze sobą - jeśli nie ma takiej potrzeby. 

14.  Używanie  telefonów  komórkowych,  aparatów  fotograficznych  jest  dopuszczalne  za  zgodą

opiekunów. Uczestnicy nie nagrywają i nie fotografują innych osób bez ich zgody. 

15.  Za  szkody  wyrządzone  przez  niepełnoletnich  uczestników  odpowiedzialność  materialną

ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 

16. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. 

17. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny posiada informację o stanie zdrowia i zachowaniu

dziecka, które są istotne w związku z uczestnictwem dziecka w zajęciach wakacyjnych powinien

zgłosić się indywidualnie do opiekuna zajęć.

18. Organizator nie zapewnia dziecku wyżywienia podczas trwania zajęć, przewidziana jest tylko

woda lub herbata. 

19. Uczestnik może przynieść ze sobą suchy prowiant i coś do picia i spożyć to podczas przerwy

wyznaczonej przez opiekuna. 

20.  Rodzic/opiekun  prawny  wyraża  zgodę  na  publikację  wizerunku  dziecka  na  fotografiach

wykonanych podczas zajęć. 

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wcześniej ustalonej tematyki zajęć w wyniku

zaistniałych czynników zewnętrznych lub z innych ważnych powodów. 

22. Podpisanie Karty uczestnictwa, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu  jest

równoznaczne z akceptacją wszystkich jego punktów. 

Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć w związku z epidemią COVID-19 

1. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach jest osobiście odpowiedzialna za przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa  przez: 

1)  rezygnację  z  uczestnictwa  w  zajęciach  w  przypadku  pojawienia  się  symptomów  choroby

zakaźnej; 

2) częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, a jeśli nie ma takiej możliwości

dezynfekowanie ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%) zabezpieczonymi na specjalnych

stanowiskach po każdorazowym wejściu do budynku bądź do pomieszczeń 

3)  przestrzeganie  zasad  dystansu  społecznego  (utrzymywanie  stosownego  odstępu-co  najmniej

1,5m); 

4) ograniczanie kontaktu fizycznego (unikanie uścisków, podawania ręki, etc.);

5) wyrażenie zgody na poddawanie się pomiarom temperatury, przed każdorazowym wejściem do



budynku BiOK (dopuszczalna temperatura to 37 stopni C; osoby z temp. powyżej 37 stopni C nie

biorą udziału w zajęciach) 

6) zastosowanie środków ochrony osobistej, w tym bezwzględne zakrywanie ust i nosa maseczką

ochronną, zmienianą zgodnie z zaleceniami producenta. Po zużyciu, środki ochrony jednorazowe

typu: maseczki, rękawiczki są wyrzucane do kosza na śmieci wyłożonego workiem. 

7) pracownicy/opiekunowie zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki

ochronne; 

8)  w  pomieszczeniach  sanitarno-higienicznych  umieszczone  będą  informację  z  zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 


