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Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 

zaprasza na cykl zajęć feryjnych dla dzieci 

 
 

KULTURALNE FERIE W MIEŚCIE 2022. 

ZIMOWE WĘDRÓWKI Z WYOBRAŹNIĄ.  
 

W dniach 17 – 28.01.2022 zapraszamy do  

BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ – ODDZIAŁ DLA DZIECI  

Chrzanów, ul. Broniewskiego 10C 
 

oraz do  

FILII BIBLIOTECZNYCH: 
 

W BALINIE, ul. Jaworznicka 45  

W LUSZOWICACH, ul. Przybyszewskiego 6 

OS. POŁUDNIE, ul. Pęckowskiego 3 

W PŁAZIE, ul. Pocztowa 2 

W POGORZYCACH, ul. Szymanowskiego 47a/7 

 

 

1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 

2. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-12 lat. Dzieci do 7 r.ż. – tylko pod opieką osoby dorosłej. 

3. Ze względu na limit miejsc na zajęcia obowiązują zapisy. 

4. Zajęcia w Oddziale dla Dzieci jaki w filiach bibliotecznych odbywają się zgodnie  

z przygotowanym przez organizatora PROGRAMEM, udostępnionym na stronie internetowej 

organizatora, facebooku oraz na plakatach umieszczonych w bibliotece i w filiach oraz  

w przestrzeni publicznej.  

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dołączenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych  (zał. nr 1).  

6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad zgodnie z aktualnymi zaleceniami  

i obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19. 

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

• nie mają objawów  infekcji oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną 

• nie zamieszkują z osobą przebywającą na kwarantannie 

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

rozpoczęciem zajęć 
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8. Rodzice lub opiekunowie prawni odprowadzający dziecko na zajęcia nie mogą mieć objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkują z osobą przebywającą na kwarantannie i nie 

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

9. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązują się do:  

• niezwłocznego odbioru dziecka po zakończeniu zajęć oraz w przypadku 

wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych  

• przekazania dziecku numeru telefonu pozwalającego na szybki kontakt z rodzicem 

lub opiekunem 

10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za osoby przebywające poza wyznaczonym do 

zajęć terenem biblioteki. 

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez 

opieki po zakończeniu zajęć. 

12. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją przez rodziców lub opiekunów 

prawnych niniejszego regulaminu oraz programu zajęć. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość  zmiany  programu zajęć. 

 

 


