
REGULAMIN UCZESTNICTWA W „MULTIWAKACJACH Z BIBLIOTEKĄ”  
REALIZOWANYCH W ZAOSTRZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

 

Kolejny raz zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych zajęć wakacyjnych!  
Tym razem, ze względu na zaistniałą sytuację pandemii, pobyt w naszej placówce będzie 
odbywał się według zasad szczególnego reżimu sanitarnego. Poniżej zamieszczamy 
obowiązujące w tym czasie zasady bezpieczeństwa, informując o bezwzględnej konieczności 
ich przestrzegania. 

Uwaga! Zajęcia rozpoczynają się 28.06.2021 r. i odbywać się będą w głównej siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, ul. Sikorskiego 18 (budynek zabytkowego dworca 
PKP w Skawinie). 

1. Zapisy na zajęcia prowadzone będą od 14.06.2021 r. (poniedziałek)  

w godz. 9.00-19.00: 

- telefonicznie: 12 276 25 71  

- mailowo: multicentrum@biblioteka-skawina.pl  

- lub osobiście w głównej siedzibie MBP w Skawinie, ul. Sikorskiego 18 

2. W zajęciach może brać udział uczestnik bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych (brak temperatury, kataru, kaszlu itp.) oraz gdy jego 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

3. Przy wejściu do placówki dostępny jest płyn dezynfekujący, wymaganym jest aby 

wszyscy wchodzący zdezynfekowali ręce. 

4. Jednocześnie w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 12 osób, które 

zobowiązane są do stosowania środków ochrony osobistej czyli zasłaniana ust i nosa 

w trakcie przebywania w placówce oraz dezynfekowania dłoni lub zakładania 

rękawiczek ochronnych. 

5. Rodzice i Opiekunowie przyprowadzający dzieci na zajęcia mogą wchodzić do 

placówki zachowując zasady reżimu sanitarnego – zasłaniając usta i nos oraz 

utrzymując należyty dystans. 

6. W trakcie trwania zajęć Opiekunowie uczestników zajęć proszeni są o nieprzebywanie  

w placówce. Zajęcia odbywać się będą na I piętrze w oddziale dziecięcym. Po 

zakończeniu zajęć prosimy o odbiór dzieci z I piętra, bezpośrednio od osoby 

prowadzącej zajęcia. 

7. Prosimy o nie przynoszenie na zajęcia własnych urządzeń i zabawek. 

8. Każdy uczestnik musi posiadać pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach 

(regulamin oraz zgodę należy podpisać przed pierwszymi zajęciami).  

9. Uczestnicy zajęć mogą być poddawani pomiarowi temperatury ciała. 

10. W razie podejrzenia wystąpienia zachorowania u uczestnika zostanie on odizolowany, 

następnie niezwłocznie zawiadomieni będą jego Rodzice/Opiekunowie. 

11. Każdego dnia przeprowadzana będzie konieczna dezynfekcja sprzętu oraz wietrzenie 

pomieszczeń. Prosimy zatem o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci po 

zakończonych zajęciach.  

 

 



 

Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu i jednocześnie wyrażam zgodę na 

udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………. 

           (imię i nazwisko dziecka) 

w MultiWakacjach z Biblioteką.  

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na pomiar temperatury ciała mojego dziecka w trakcie 

trwania zajęć MultiWakacje z Biblioteką.  

 

 

 

 

 

 Wyrażam zgodę i biorę odpowiedzialność za samodzielne wyjście mojego dziecka  

 po ukończeniu zajęć MultiWakacje z Biblioteką. 

 

 Nie wyrażam zgody na samodzielne wyjście mojego dziecka po ukończeniu zajęć  

 MultiWakacje z Biblioteką, tym samym zobowiązuję się do punktualnego odebrania dziecka  

 z placówki.  

 

                          
 
……………………….                                                                ………………………………….. 
 
Data                                                                                                     Podpis rodzica/opiekuna 

 


