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Regulamin letnich zajęć Wakacje w Bibliotece 

Organizowanych przez Powiatową  i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. 

Wiktora Bazielicha z siedzibą w Starym Sączu i do jej filii 

 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w letnich zajęciach Wakacje 

w Bibliotece organizowanych przez Powiatową  i Miejsko-Gminną Bibliotekę 

Publiczną im. Wiktora w Starym Sączu i do jej filii  

 

§ 2. 

Organizacja zajęć i czas trwania  

 

1. Zajęcia organizowane są na terenie miasta Stary Sącz (Biblioteka – siedziba 

główna) i na terenie miejscowości: Barcice, Moszczenica, Przysietnica, 

Gołkowice (filie). 

2. Biblioteka ponosi odpowiedzialność za dziecko wyłącznie w czasie 

prowadzonych zajęć.  

3. Zajęcia o charakterze edukacyjnym odbywają się pod stałym nadzorem 

Bibliotekarzy. 

4. Liczba miejsc jest ograniczona zgodnie z przepisami. 

5. W Bibliotece i jej filiach obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy zajęć oraz ich 

rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z wewnętrzną 

Procedurą Bezpieczeństwa w Bibliotece i jej filiach obowiązującą w okresie 

epidemii koronawirusa.  

6. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych 

u Uczestnika zajęć zostanie on odizolowany w wyznaczonym do tego 
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pomieszczeniu, a rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest niezwłocznie, 

tj. w ciągu 2 godzin, odebrać go z placówki. 

7. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko na zajęcia zobowiązany jest 

do przedłożenia oświadczeń stanowiących zał. Nr 1 i nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

8. Dzieci zobowiązane są do wykonywania poleceń bibliotekarzy, a także 

do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku. 

9. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione przez dziecko 

w czasie zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci dokonane 

przez innych Uczestników. 

10. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązuje zakaz 

przynoszenia na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów i urządzeń, 

np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, zabawek, przyborów 

plastycznych. 

11. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w szczególności 

w przypadku ustanowienia przez Radę Ministrów określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub zgodnie 

z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

§ 3. 

Lokalizacja zajęć 

 

Zajęcia  będą prowadzone w następujących lokalizacjach:  

1. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha 

w Starym Sączu, ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz 

2. Filia w Barcicach, Barcice 53,33-342 Barcice 

3. Filia w Gołkowicach, Gołkowice Górne 65, 33-388 Gołkowice Górne 

4. Filia w Moszczenicy, Moszczenica Wyżna 120, 33-340 Stary Sącz 
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5. Filia w Przysietnicy, Przysietnica 189, 33-342 Barcice 

 

§ 4. 

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka 

pomiędzy miejscem zamieszkania a Biblioteką czy filią do której uczęszcza 

dziecko. 

2. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom: 

a. wody do picia, 

b. stosownej do pogody odzieży. 

3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do miejsca zamieszkania, 

rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić stosowne oświadczenie. 

4. W przypadku nałożenia kwarantanny na któregoś z domowników, nie należy 

przyprowadzać dziecka na zajęcia oraz należy bezzwłocznie poinformować 

o tym fakcie Organizatora zajęć. 

 

§ 5. 

Wytyczne sanitarne 

 

1. Na zajęcia będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe, bez objawów żadnej 

choroby. 

2. Uczestnik zajęć nie zabiera do placówki niepotrzebnych rzeczy wymienionych 

w § 2 ust. 10. 

3. Sale w budynkach będą wietrzone co 1 godzinę. 

4. Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maseczkę 

zasłaniającą usta i nos. 



4 

 

5. Bibliotekarze podczas organizowanych zajęć sprawują opiekę nad 

uczestnikami i dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze 

warunki do wypoczynku oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny 

i pożyteczny.  

6. Bibliotekarze zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego 

oraz wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa w Bibliotece i jej filiach  

obowiązującą w okresie epidemii koronawirusa. 

  

§ 6. 

Wytyczne sanitarne 

 

Zapisy na zajęcia 

1. O  zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie biblioteki: https://biblioteka-starysacz.pl/ 

oraz w siedzibie biblioteki i w jej filiach. 

https://biblioteka-starysacz.pl/
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Załącznik nr 1 

Do Regulaminu letnich zajęć Wakacje w Bibliotece 

 

Oświadczenie uczestnika zajęć Wakacji w Bibliotece 

organizowanych przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę 

Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu i jej filie 

 

Imię i nazwisko dziecka  

………………………………………………………………………..………………………  

1. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w letnich 

zajęciach Wakacje w Bibliotece organizowanych przez Powiatową i Miejsko-Gminną 

Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha z siedzibą w Starym Sączu i jej filie. 

2. Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku bezpieczeństwa pomiędzy Biblioteką lub jej 

filiami a miejscem zamieszkania. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem letnich zajęć Wakacje w Bibliotece 

i akceptuję jego warunki. 

4. Oświadczam, iż mam świadomość jakie konsekwencje niesie zarażenie się COViD-19 dla 

dziecka i jego najbliższych oraz biorę na siebie odpowiedzialność związaną z wysłaniem 

dziecka do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha 

w Starym Sączu i do jej filii. 

5. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej w placówce wewnętrznej Procedury 

Bezpieczeństwa związanej z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim: przyprowadzania 

do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu 

i do jej filii wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała 

oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max. 2h) w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości 

i akceptuję, iż w chwili zauważenia oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie 

w danym dniu przyjęte do Biblioteki lub filii. 

 

…………………………………………………………..……. 

(miejscowość i data) 

…………………………………………………………..……. 

(podpis rodzica posiadającego pełnię praw rodzicielskich lub opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2  

Do Regulaminu letnich zajęć Wakacje w Bibliotece 

 

Oświadczenia w przedmiocie ochrony danych osobowych 

 

Niniejszym: 

 Wyrażam zgodę  

 Nie wyrażam zgody  

(proszę zaznaczyć właściwe według wyboru) 

 

na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu oraz adresu poczty 

elektronicznej w celach kontaktowych w związku z udziałem mojego dziecka w zajęciach Wakacje 

w Bibliotece organizowanych przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora 

Bazielicha w Starym Sączu 

 

Data i czytelny podpis  

…………………………………………………………..……. 

 

 Wyrażam zgodę  

 Nie wyrażam zgody 

(proszę zaznaczyć właściwe według wyboru) 

 

na przetwarzanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka, poprzez 

jego upublicznienie i publikację np. w formie fotograficznej i filmowej na bibliotecznych stronach 

internetowych Biblioteki oraz na portalu społecznościowym Facebook w celach udziału mojego 

dziecka w zajęciach Wakacje w Bibliotece oraz w celach promocyjno-informacyjnych. 

 

Data i czytelny podpis 

…………………………………………………………..……. 
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Zostałem poinformowany, iż każda ze zgód złożonych powyżej może zostać przeze mnie wycofana 

w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres e-mail: 

biblioteka.starysacz@gmail.com  

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

Zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO oraz poinformowany, iż klauzula 

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć organizowanych przez 

Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu i jej filie 

zgodna z art. 13 RODO znajduje się na stronie internetowej biblioteki: 

https://biblioteka-starysacz.pl/ 

 

Data i czytelny podpis  

…………………………………………………………..……. 

https://biblioteka-starysacz.pl/

