
REGULAMIN WARSZTATÓW LETNICH „WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ” 2022 w 

Bibliotece Publicznej Gminy Wolin 

   

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:   

1. Organizatorem warsztatów letnich „WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ” 2022, zwanych dalej 

„warsztatami”, jest Biblioteka Publiczna Gminy Wolin. 

2. Warsztaty trwają od 04 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r.   

3. Warsztaty odbywają się w tygodniowych turnusach w następujących terminach:   

Turnus I: 04.07. – 08.07.2022 r.   

Turnus II: 11.07. – 15.07.2022 r.   

4. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie dzieci szkolne od 7 do 12 lat.  

5. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie dzieci zapisane do biblioteki, aktywnie 

korzystające w latach 2021-2022. 

6. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką wychowawców od godz. 10
00

 do godz. 14
00

.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu/turnusów ze względu na zbyt małą 

liczbę uczestników (jeden turnus musi mieć minimum 10 uczestników). 

8. W ramach warsztatów Organizator zapewnia uczestnikom wodę do picia. Rodzic/opiekun 

prawny ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich alergiach i nietolerancjach 

pokarmowych dziecka.    

   

II. REZERWACJA MIEJSC I ZAPISY:   

1. Rezerwacja miejsc na warsztaty odbywa się WYŁĄCZNIE drogą telefoniczną od dnia 21 

czerwca 2022 r. od godz. 8.00 do momentu wyczerpania miejsc.   

2. W celu zarezerwowania miejsca dla uczestnika warsztatów osoba zgłaszająca zobowiązana 

jest podać pracownikowi Organizatora: imię i nazwisko uczestnika, jego wiek, numer telefonu 

do kontaktu oraz datę turnusu.   

3. Do rezerwacji miejsc Organizator udostępnia numery telefonu: tel. 530100825   

4. Osobista rezerwacja miejsc w siedzibie biblioteki jest wykluczona. Rezerwacje miejsc 

przyjmowane są wyłącznie telefonicznie.   

5. Jedna osoba może zarezerwować miejsce tylko dla jednego uczestnika. Zapis ten nie dotyczy 

rodzeństwa.   

6. Liczba miejsc na turnusach jest ograniczona – na jeden turnus Organizator przyjmuje 15 

uczestników.    

7. Po telefonicznym zarezerwowaniu miejsca, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany 

osobiście w ciągu 3 dni dokonać pełnego zapisu uczestnika w siedzibie Organizatora, tj. 

wypełnić kartę uczestnika podpisać wymagane regulaminy, oświadczenia i zgody.     

   

III. BEZPIECZEŃSTWO:   

1. W dniu rozpoczęcia turnusu rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany złożyć u Organizatora 

pisemne oświadczenie, w którym stwierdza, że uczestnik: nie ma infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.   

2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika warsztatów zobowiązany jest dopilnować, aby osoby 

odprowadzające i odbierające uczestnika półkolonii, nie miały objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

3. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do 

użytkowania na terenie swojego obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych zostaną 

wywieszone informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu i środków niezbędnych do zachowania 

czystości i stale będzie monitorował prace porządkowe na terenie miejsca warsztatów. 



4. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju lub na terenie, na którym znajduje się 

siedziba Organizatora, Organizator ma prawo w każdym czasie przerwać trwający turnus 

warsztatów oraz odwołać kolejne turnusy.  

5. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodzica/opiekuna 

prawnego o zaistniałych wypadkach, urazach, chorobach i/lub problemach wychowawczych.   

6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie odebrać dziecko z turnusu na każde 

telefoniczne wezwanie Organizatora, szczególnie w przypadku choroby dziecka lub jej 

podejrzenia, płaczu, problemów wychowawczych czy innych przyczyn uniemożliwiających 

uczestnictwo dziecka w zajęciach lub utrudniających wychowawcom prowadzenie zajęć.   

   

IV.  PRZEPISY PORZĄDKOWE:   

1. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za punktualne przyprowadzenie uczestnika 

na zajęcia i odebrania go z siedziby Organizatora po zakończonych zajęciach. Spóźnienia 

dłuższe niż 10 minut mogą skutkować wykluczeniem uczestnika z zajęć w danym dniu. 

Dotyczy to w szczególności dni, kiedy zaplanowane są wyjazdy.   

2. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do siedziby 

Organizatora i z powrotem.   

3. W przypadku wyrażenia zgody na samodzielny powrót uczestnika do domu po zakończonych 

zajęciach, rodzice/opiekunowie są zobowiązani złożyć u Organizatora niezbędne 

oświadczenie.   

4. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:   

• bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,   

• przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,   

• brać udział w realizacji programu warsztatów,     

• szanować mienie Organizatora,   

• przestrzegać zasad poruszania się w ruchu drogowym i pieszym,   

• przestrzegać regulaminu warsztatów,   

• okazywać szacunek wychowawcom oraz innym uczestnikom,   

• być zaopatrzeni w odpowiedni ubiór dostosowany do pogody i realizowanych zajęć.  

5. W ramach turnusu planuje się zajęcia plastyczne, ruchowe i inne.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów, szczególnie z 

przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od Organizatora.   

7. Samodzielne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą, a w ostateczności z wykluczeniem z udziału w warsztatach.  

8. Organizator nie zaleca przynoszenia na warsztaty cennych urządzeń i przedmiotów 

wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki, pieniądze, biżuteria, itp.).   

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie trwania 

warsztatów oraz za zniszczenia rzeczy dokonanych przez innych uczestników warsztatów.  

10. Za szkody wyrządzone przez uczestnika materialnie odpowiedzialni są jego 
rodzice/opiekunowie prawni.   

11. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.  

12. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika na szkodę Organizatora 

jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej 

szkody. 

13. Udział uczestnika w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu 

przez jego rodzica/opiekuna prawnego.   

 


