
Regulamin pracy i funkcjonowania zajęć w Świetlicach CKiB  
( obowiązuje od 14.09.2020 ) 

 
1. W zajęciach świetlicy wiejskiej ma możliwość uczestniczenia każde dziecko z 

terenu Gminy Studzienice powyżej 5 roku życia. W zajęciach mogą 
uczestniczyć także osoby pełnoletnie. 

2. Osoba prowadząca zajęcia w świetlicy jest animatorem, prowadzi zajęcia z 
dziećmi i tylko w tej formie odpowiada za dzieci. O formie zajęć decyduje 
animator. 

3. Rodzic jest zobligowany do opieki nad dzieckiem ( do 18 roku życia ), w 
czasie trwania zajęć. Brak obecności rodzica jest zgodą na samodzielne 
uczestnictwo dziecka w zajęciach. 

4. Rodzic powinien przyprowadzać i odbierać dziecko ze świetlicy. Brak 
rodzica oznacza zgodę na samodzielne przyjście i opuszczenie świetlicy 
przez dziecko. 

5. Zgody rodziców / opiekunów prawnych animator przechowuje na terenie 
świetlicy. W przypadku braku takiej zgody, osoba prowadząca świetlicę ma 
prawo nie wpuść dziecko na zajęcia.  

6. Zajęcia w świetlicy odbywają się w ustalonych dniach oraz godzinach, które 
są zamieszczone na stronie www.kulturastudzienice.pl . 

7. Obowiązuje limit osób uczestniczących w zajęciach jednocześnie i wynosi on 
16 uczestników zajęć + 1 lub 2 osoby prowadzące.  

8. Po wejściu do obiektu CKiB obowiązkowe jest mycie rąk mydłem lub 
dezynfekcja płynem/żelem udostępnionym przez CKiB. 

9. Uczestnik udaje się w kierunku przeznaczonej do zajęć sali. Obowiązuje 
zakaz poruszania się po budynku z wyjątkiem korzystania z toalet. 

10. W świetlicy mogą przebywać tylko osoby zdrowe – bez objawów 
chorobowych.   

11. Animator prowadzi listę obecności dzieci uczęszczających na świetlicę. 
12. Osoba prowadząca zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty 

przyniesione przez  dzieci do świetlicy.  
13. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje siebie oraz swoje dziecko do 
przestrzegania wewnętrznych regulacji CKiB związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
14. Zastrzegamy, że pomimo stosowania przez CKiB szczególnych środków 
ochronnych, nie powoduje to całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia 
wirusem SARS CoV-2.  
15. Zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w zajęciach jest jednoznaczna z 
podjęciem ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19 ( w 
tym nieodwracalnego uszkodzenia płuc lub zgonu), a także przeniesienia 
zakażenia na inne osoby, w tym członków rodziny uczestnika. 
16. Podpisanie karty uczestnictwa, która jest załącznikiem do niniejszego 
regulaminu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu. 
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Karta uczestnictwa 
 

Zajęcia w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy 
Studzienice   

 

 
Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

 
Wiek i data urodzenia  

 
 

Adres zamieszkania  

 
Telefon kontaktowy 

 

 

Imię i nazwisko  
rodzica/opiekuna prawnego 

(w przypadku osób niepełnoletnich) 

 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem zajęć w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy 
Studzienice w sezonie 2020/2021 i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na udział w zajęciach 
*/mojego dziecka …………………………………………………………………………………./ oraz wyrażam zgodę na 
zamieszczenie przez Centrum Kultury i Bibliotekę Gminy Studzienice Ugoszcz 12b, 77-142 Ugoszcz 
wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas zajęć – (np. stronie i podstronach www / zdjęciach i 
filmach reklamowych)w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji/wideo relacji z przebiegu 
zajęć w celach promocyjnych ). Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i 
powielanie wykonanych zdjęć/materiałów audiowizualnych w formie elektronicznej i drukowanej. 
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że: 

 wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w 
takiej samej formie, w jakiej została ona udzielona. 

 

 
…………………………………………………… 
    * Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 

 
* w przypadku osób niepełnoletnich: 

- imię i nazwisko dziecka wpisuje rodzic/opiekun prawny 
- oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny 
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