
Regulamin uczestnictwa w plenerowych letnich warsztatach organizowanych 

 w MCK e-Eureka – BP w Świeszynie  

 

 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2: 

 

1. Zaleca się  zakaz wstępu na teren MCK e-Eureka- BP w Świeszynie  osobom, których obecność 

nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki. W związku z zaleceniami 

sanitarnymi w warsztatach może wziąć udział 14 osób w wieku od 7 roku życia.  

2.  Uczestnicy i ich rodziny/opiekunowie oraz pracownicy MCK e-Eureka -BP w Świeszynie 

proszeni są o nie przychodzenie do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących 

objawów choroby zakaźnej, będących w kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub 

kwarantannowaną. Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (pisemne). 

3. Informujemy, że osoby które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą, u której 

potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, a także wszystkich osób wykazujących 

objawy infekcji dróg oddechowych nie będą miały możliwości skorzystania z organizowanych 

warsztatów. 

4. Jeśli do zajęć wykorzystywane będą przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) zostaną one 

dokładnie oczyszczone lub  dezynfekowane po każdym użyciu. 

5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. 

6.  Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

7.  Przed przystąpieniem do zajęć każdemu uczestnikowi oraz pracownikowi zostanie wykonany  

pomiar temperatury ciała można przy pomocy termometru bezdotykowego.  

8.  Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwej 

maksymalnej odległości od siebie. Sprzęt należący do organizatora warsztatów zostanie regularnie 

czyszczony lub dezynfekowany po użyciu przez każdą osobę. 

9. W przypadku złego samopoczucia dziecka należy natychmiast skontaktować się z 

rodzicem/opiekunem za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej 

10. Podczas organizacji wypoczynku wszystkie dystrybutory i źródełka wody pitnej zostaną 

wyłączone. Rodzice/opiekunowie proszeni są o zapewnienie dzieciom wyżywienia oraz napoi we 

własnym zakresie. 

 

 

Akceptuje warunki regulaminu   

 

………………………………………………… 

            (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 



 

 

Regulamin warsztatów organizowanych 

 w MCK e-Eureka – BP w Świeszynie  

 

 

1. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu. 
2. Uczestnik  ma obowiązek stosować się do poleceń opiekunów. 

3. Uczestnik  jest:  

• uśmiechnięty, wesoły, nigdy nie kwęka, 

• koleżeński, udziela pomocy młodszym i słabszym, 
• zaradny w każdych okolicznościach, 
• człowiekiem honoru, dbającym o dobre imię, 

4. Uczestnik zajęć odnosi się z szacunkiem do innych. 

5. Uczestnik ma prawo do: 

• brania udziału we wszystkich zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu  i 

organizacji zajęć, 
• korzystania z wszystkich urządzeń i sprzętu, 
• bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do opiekuna. 

 

6. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do: 
• nie oddalania się z terenu MCK e-Eureka  bez wiedzy opiekuna grupy, 

• dbania o czystość osobistą oraz ład i porządek w pomieszczeniu, w którym odbywają się 
zajęcia, 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa tj. zachowanie dystansu – 2m, dezynfekcja rąk, 
zasłanianie ust, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia innych ma 
obowiązek natychmiast powiadomić o tym opiekuna warsztatów. 

• przestrzegania rozkładu dnia, 
• przestrzegania regulaminów podanych przez organizatora zajęć. 
 

8. Uczestnik za swoje zachowanie i działalność może zostać nagrodzony za aktywność i wzorowe 
zachowanie , przewiduje się następujące wyróżnienia i nagrody: 

• wyróżnienie przez opiekuna przed grupą uczestników, 
• wyróżnienie dyplomem, 
• nagroda książkowa 

za rażące przewinienia i nieprzestrzegania regulaminów uczestnik może być ukarany: 
• upomnieniem i naganą przez opiekuna grupy, 

• wysłaniem listu informującego o zachowaniu do rodziców, 

• wydaleniem z miejsca prowadzenia warsztatów 

                                                  …………………………  

                                                                           Organizator  

Świeszyno dnia ……………………… 

 

 
Akceptuje warunki regulaminu   

 

………………………………………………… 

            (podpis rodzica/opiekuna) 


