
WAKACJE W BIBLIOTECE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - 2021 

 

Zajęcia i spotkania organizowane przez MGOK - Biblioteka Publiczna  

w Sędziszowie Małopolskim i Filie biblioteczne 

 

1. W zajęciach i spotkaniach edukacyjnych i artystycznych organizowanych przez Miejsko – 

Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim mogą brać małoletni oraz osoby 

pełnoletnie, którzy zadeklarują (małoletni poprzez rodziców lub opiekunów prawnych) 

chęć udziału w zajęciach i uzupełnią akceptując odpowiednie oświadczenie, którego wzór 

stanowi załącznik odpowiednio nr 2 i 3. 

2. Prowadzący zajęcia informują rodzica/prawnego opiekuna małoletniego oraz pełnoletniego 

uczestnika zajęć o konieczności przygotowania niezbędnych dokumentów (wzór stanowi 

załącznik nr 2 i 3 odpowiednio), dostępnych na stronie internetowej MGOK. Uzupełnione 

dokumenty rodzic/prawny opiekun odpowiednio pełnoletni uczestnik zajęć powinien 

dostarczyć do MGOK w dniu przybycia na zajęcia. 

3. Uczestnik przychodzi na zajęcia nie wcześniej niż 15 min przed ich rozpoczęciem. 

4. Przy wejściu do budynku oraz w salach, w których planowane są zajęcia umieszczono 

dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

5. Z sal, w których będą odbywać się zajęcia, usuwa się wszystkie przedmioty, których nie 

można skutecznie dezynfekować. 

6. Jedna grupa uczestników będzie przebywać tylko w wyznaczonej sali. 

7. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest:  

a) wyjaśnić uczestnikom zajęć zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące 

w MGOK oraz ustalić zasady zachowania w grupie,  

b) czuwać, żeby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie dezynfekować,  

c) organizować zajęcia tak, aby ich uczestnicy realizowali swoje zajęcia 

w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i utrzymywali dystans społeczny.  

8. Prowadzący zajęcia stosownie do możliwości organizacyjnych wietrzą salę zajęć. 

9. Na zajęcia mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

10. Pełnoletni uczestnicy zajęć, a w przypadku małoletniego uczestnika zajęć rodzice/prawni 

opiekunowie, zobowiązani są do niezwłocznego informowania pracownika MGOK 

o przypadkach występowania u nich lub u uczestnika zajęć będących pod ich opieką, 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem. 

 

Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.: 

 

Obowiązują limity uczestników zajęć tj. w pomieszczeniu przebywać może jednocześnie 

nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni, obowiązek zachowania odległości 1,5 m 

pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i 

nosa. 

 



Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad organizacji i funkcjonowania Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS–COV-2 przy zastosowaniu procedur 

bezpieczeństwa epidemicznego w okresie epidemii koronawirusa COVID-19, do wglądu w 

siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim oraz Bibliotece 

Publicznej w Sędziszowie Małopolskim (dotyczy wszystkich bibliotek publicznych na terenie 

gminy). 

 

 


