Regulamin uczestnictwa w zajęciach podczas wakacji
w GMOKSiR w Bolkowie w czasie epidemii COVID-19
Organizatorem zajęć w okresie wakacji jest GMOKSiR w Bolkowie
ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków
Celem zajęć jest organizacja wypoczynku dzieci pozostających w miejscu zamieszkania,
w czasie wakacji.
Rozwój dziecięcych zainteresowań, kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu
i doskonalenie umiejętności.
Zajęcia są przeznaczone dla dzieci do lat 15.
1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które są objęte kwarantanną lub mają objawy
choroby zakaźnej.
2. Do zajęć dopuszczone będą osoby, których opiekunowie zapoznali się z procedurami
bezpieczeństwa na terenie GMOKSiR:
a) klauzula dot. ochrony danych osobowych - organizator ma obowiązek sporządzania list
uczestników zajęć, w celu udostępnienia ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom
porządkowym. Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch tygodni, po tym okresie
zostaną komisyjnie zniszczone.
b) obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku,
c) uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej
(maseczki),
d) uczestnik ma obowiązek zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami zajęć (według
aktualnych zaleceń odpowiednich służb),
e) w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 11 osób + 2 instruktorów,
f) zgoda opiekunów na pomiar temperatury termometrem bezdotykowym w razie wątpliwości
co do stanu zdrowia,
g) osoby z podwyższoną temperaturą nie będą dopuszczone do udziału w zajęciach,
h) złożenia przez opiekuna pisemnego oświadczenia, że dziecko według jego najlepszej wiedzy
nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym,
i) udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją w/w regulaminu, który uczestnicy są
obowiązani przestrzegać.
3. Na zajęcia należy przychodzić zgodnie z ustalonym grafikiem, po uprzednim zapisaniu
na konkretne terminy zajęć.
W przypadku zajęć płatnych, po wpłaceniu należnej kwoty w księgowości GMOKSiR lub na
konto Organizatora:
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie
ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków,
BS Jawor/ O Bolków 53 8647 1059 0400 0592 2004 0001
W tytule: Wakacje, Data i nazwa zajęć, Imię i nazwisko dziecka
4. Opiekunowie obowiązani są przyprowadzić i odebrać dziecko w oznaczonych godzinach.
5. Każdorazowy odbiór dziecka musi być zgłoszony osobie opiekującej się grupą.
6. Samodzielne opuszczenie zajęć przez dziecko jest możliwe w przypadku pisemnej
zgody rodzica.
7. Uczestnikom zajęć zabrania się samowolnego oddalania z zajęć.
8. Uczestnikom zabrania się niszczenia sprzętu, zachowań agresywnych i wulgarnych.
9. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych, przez uczestnika rodzic może zostać
obciążony kosztami naprawy szkody.

Obowiązki organizatora:
1. Zapewnienie dzieciom pełnej opieki w czasie określonych zajęć.
2. Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk.
3. Dołożenie wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się z zachowaniem maksymalnej
ochrony sanitarnej.
4. Zapewnienie każdemu dziecku indywidualnych materiałów i narzędzi.
5. Organizator ma obowiązek sporządzenia list uczestników zajęć w celu identyfikacji
na wypadek zachorowania któregoś z nich.

