Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu

REGULAMIN AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE” 2021

REGULAMIN AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE”
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2 W BYTOMIU
1. W placówce będą odbywały się zajęcia warsztatowe i rekreacyjno-sportowe
w oparciu o wytyczne MEN, GIS, MZ mając na celu przeciwdziałanie epidemii
COVID-19.
2. Harmonogram Akcji „Zima w mieście” dostępny jest na stronie internetowej
placówki www.mdk2.bytom.pl . Oferta zawiera również szczegółowe informacje
dotyczące liczby miejsc oraz progów wiekowych uczestników.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku zaistnienia
sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
4. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona, dostosowana do wieku uczestników
oraz rodzaju i specyfiki zajęć w oparciu o wytyczne MEN, GIS, MZ.

5. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane telefoniczne pod numerem tel. 32/281-21-73
na dwa dni robocze przed planowanymi warsztatami. Decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Uczestnikami zajęć warsztatowych i rekreacyjno-sportowych mogą być stali
wychowankowie placówki lub/i nowi uczestnicy, których rodzice/opiekunowie
prawni wypełnili i dostarczyli w terminie dokumenty: Kartę zgłoszenia i
Oświadczenie COVID-19 oraz otrzymali informację zwrotną o przyjęciu.

7. Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez placówkę jest
dostarczenie wypisanej przez Rodzica/ Prawnego opiekuna/Pełnoletniego
uczestnika:
A. Karty zgłoszenia ( załącznik nr 1) oraz
B. Oświadczenia dotyczącego Covid-19 (Załącznik nr 2).
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8. Przed wypełnieniem karty zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminem oraz
harmonogramem zajęć oraz procedurą organizacji i funkcjonowania MDK NR 2 w
okresie epidemii Covid-19.
Zasady udziału w zajęciach:
1. Na zajęcia w ramach Akcji „Zima w mieście” przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe.
2. Osoby objęte kwarantanną lub izolacją czy mające objawy choroby zakaźnej nie
mogą uczestniczyć w zajęciach .
3. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć dzieci pozostają pod opieką
rodzica/opiekuna.
4. Na zajęcia mogą wejść tylko uczestnicy zapisani na listę i posiadający wymagane
dokumenty (Kartę zgłoszenia i oświadczenie Covid-190 z podpisem
rodziców/prawnych opiekunów (uczestnicy pełnoletni podpisują dokumentację
samodzielnie).
5. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci na zajęcia mogą wejść tylko na hol
przy głównych drzwiach do placówki.
6. Osoba odbierająca dziecko musi być upoważniona przez rodziców/prawnych
opiekunów poprzez wskazanie na Karcie zgłoszenia.
7. Za bezpieczeństwo uczestnika podczas zajęć odpowiada nauczyciel a
odpowiedzialność ta obejmuje czas trwania zajęć zgodnie z Kartą zgłoszenia
uczestnika . Nie dotyczy to czasu poza harmonogramem zajęć (przed i po zajęciach).
8. W czasie pobytu w placówce należy szczególnie przestrzegać zasad higieny – mycie i
dezynfekcja rąk, unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust, dbanie o zachowanie
odpowiedniego dystansu społecznego.
9. Uczestnicy nie opuszczają sali/ miejsca odbywania się zajęć a w przestrzeni
wspólnej (np. toaleta, korytarz) poruszają się w maseczkach.
10. Uczestnicy słuchają poleceń nauczyciela oraz zachowują się kulturalnie wobec siebie
i pracowników Domu Kultury oraz dbają o wspólne mienie i bezpieczeństwo.
11. Zajęcia warsztatowe i rekreacyjno-sportowe prowadzone są przez nauczycieli MDK
nr 2 zgodnie z kwalifikacjami w godzinach i grupach ustalonych w Harmonogramie
Akcji „Zima w mieście”.

2

12. Uczestnik zajęć jest odpowiedzialny za swoje rzeczy osobiste, pieniądze,
wartościowe przedmioty oraz za skutki szkód osobowych i materialnych powstałych
z winy uczestnika.
13. Obowiązuje zakaz wnoszenia do budynku pożywienia . Organizator nie zapewnia
posiłków ani napojów. Uczestnik zajęć może mieć przy sobie podpisaną butelkę
wody.
14. Obowiązuje zakaz wnoszenia do budynku przedmiotów typu: zabawki, materiały
plastyczne oraz przedmioty niebezpieczne.
15. W MDK nr 2 obowiązuje dostępna na stronie internetowej Procedura organizacji i
funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu w okresie epidemii
Covid-19.
16. W przypadku zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu oraz komfortowi innych
uczestników, na wniosek nauczycieli dziecko może zostać wykluczone z udziału
w warsztatach.
17. O nieobecności na warsztatach zapisanego uczestnika rodzic informuje telefonicznie
(sekretariat MDK nr 2 – tel. 32/ 2-812-173 ).
18. Rodzice informują dzieci o konieczności przestrzegania zasad związanych z
profilaktyką COVID-19, przepisów BHP i przeciwpożarowych, o których poinformuje
nauczyciel.
19. Wszelkie dokumenty i informacje dostępne są na stronie internetowej
www.mdk2.bytom.pl

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnika
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Covid-19
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