
 

 

 
 
 
 
 

 
  
 

ODDZIAŁ DLA DZIECI  
ul. Broniewskiego 10C  

zaprasza  
na cykliczne zajęcia literackie, edukacyjne i warsztatowe 

 
 

Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Oddział dla Dzieci: 
 

1. Zajęcia mają charakter otwarty - z ograniczeniem limitu uczestników.  
2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przygotowanym miesięcznym grafikiem 

spotkań, dostępnym na stronie internetowej oraz w Oddziale dla Dzieci 
chrzanowskiej biblioteki. 

3. W spotkaniach uczestniczyć mogą dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz dzieci 
młodsze - tylko pod opieką osoby dorosłej – rodzica/opiekuna (wg wytycznych 
dot. wieku zamieszczonych w grafikach spotkań).  

4. Obecność rodzica/opiekuna na zajęciach wg zasady jeden rodzic/opiekun  
– jedno dziecko/dzieci. 

5. Na wszystkie spotkania obowiązują zapisy – telefonicznie lub osobiście  
w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci. Dzieci niezapisane na zajęcia będą 
mogły wziąć udział tylko w przypadku wolnego miejsca (w ramach przyjętego 
limitu). 

6. Zajęcia odbywać się będą w wydzielonej do zajęć przestrzeni, która zostanie 
zorganizowana z zachowaniem wymaganych rygorów sanitarnych pod 
względem zachowania bezpiecznego dystansu między uczestnikami - co 
najmniej 1,5 m oraz zapewnienia regularnego czyszczenia  
i dezynfekcji infrastruktury i sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć. 

7. Osoby uczestniczące w zajęciach, zarówno dziecko/dzieci jak i  
rodzice/opiekunowie, zobowiązani są do stosowania w trakcie spotkań 
indywidualnych osłon nosa i ust (maseczki, przyłbice). 

8. W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci, które: 

 nie mają objawów  infekcji lub choroby zakaźnej 

 nie zamieszkują z osobą przebywającą w kwarantannie  

 nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni 
przed rozpoczęciem zajęć 

 
 



 
9. Rodzice lub opiekunowie uczestniczący w zajęciach/odprowadzający 

dziecko/dzieci na zajęcia: 

 nie mogą mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

 nie zamieszkują z osobą przebywającą w kwarantannie   

 nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni 
przed rozpoczęciem zajęć 

10. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach  zobowiązują 
się do:  

 zaopatrzenia dzieci w indywidualne osłony nosa i ust (maseczki, 
przyłbice) do użycia podczas zajęć  

 niezwłocznego odbioru dziecka po zakończeniu zajęć oraz w przypadku 
wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności) 

 przekazania organizatorowi aktualnego numeru telefonu pozwalającego 
na szybki kontakt organizatora z rodzicem/opiekunem 

11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasady utrzymywania 
dystansu min. 1,5 m oraz przestrzegania zasad higieny i obowiązku 
dezynfekcji rąk.  

12. Uczestnicy nie przynoszą żadnych zbędnych przedmiotów na zajęcia. 
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby przebywające poza 

miejscem wyznaczonym do zajęć. 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci 

pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć. 
15. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia przed zajęciami 

stosownych oświadczeń dot. udziału dziecka/dzieci oraz swojego w zajęciach. 
16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miesięcznego grafiku zajęć. 
17. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie nie bierze odpowiedzialności 

materialnej i prawnej za ewentualne skutki wywołane zarażeniem 
uczestników zajęć (dzieci/rodziców/opiekunów prawnych) z niezawinionej 
przyczyny. 

18. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez 
rodziców/opiekunów prawnych niniejszych zasad uczestnictwa. 

 


