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REGULAMIN ORGANIZACYJNY WAKACJI Z BIBLIOTEKĄ 

I. Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie, ul. Krotoszyoska 49 , 63-740 Kobylin 

Telefon kontaktowy: 65 548 21 40 , 506 367 258 

II. Celem organizatora Wakacji z Biblioteką jest zapewnienie dzieciom zajęd edukacyjnych, kulturalnych.   

III. Zajęcia edukacyjne Wakacje z Biblioteką będą odbywały się w terminach: 04.08.2021 r. , 11.08.2021 r. , 

18.08.2021 r. , 25.08.2021 r.  

Zajęcia będą odbywały się w godz. 9:00 – 12:00 . Zbiórka uczestników zawsze w Bibliotece Publicznej Miasta               

i Gminy w Kobylinie ul. Krotoszyoska 49 ,63-740 Kobylin. 

IV. W każdych zajęciach będzie uczestniczyło maksymalnie 20 osób (uczestników). 

V. Uczestnikami Wakacji z Biblioteką będą dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 

VI. Uczestnikiem Wakacji z Biblioteką może zostad dziecko, którego karta zgłoszeniowa zostanie dostarczona                 

do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie lub do Biblioteki Publicznej w Łagiewnikach , Biblioteki 

Publicznej w Smolicach.  

VII. O uczestnictwie dziecka w Wakacjach z Biblioteką decyduje kolejnośd zgłoszeo (data złożenia karty 

kwalifikacyjnej). 

VIII. Każdego uczestnika Wakacji z Biblioteką obowiązuje regulamin. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest 

przedstawid dziecku (w sposób zrozumiały) regulamin.  

 

 

1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie regulaminu i wykonywanie poleceo 

opiekunów. 

2. Opiekę nad uczestnikami Wakacji z Biblioteką sprawują opiekunowie. 

3. Łamanie  regulaminu może spowodowad następujące konsekwencje: 

 upomnienie, 

 usunięcie  dziecka z listy uczestników. W tym przypadku rodzic zobowiązany jest natychmiast 

odebrad dziecko z zajęd. 

4. Uczestnik punktualnie stawia się na miejscu zbiórki - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie.  

5. Rodzic/ opiekun odbiera uczestnika o wskazanej godzinie. Uczestnik stosuje się do ramowego planu zajęd. 

6. Dziecko zjawia się na miejscu zbiórki odpowiednio ubrane (nakrycie głowy, obuwie sportowe). Dziecko może 

przynieśd ze sobą suchy prowiant oraz picie (wodę, napoje niegazowane). 

7. Uczestnik przestrzega zasad poruszania się na drogach. 

8. Podczas zajęd uczestnik zachowuje wszelkie środki bezpieczeostwa. 

9. W razie niedogodności lub złego samopoczucia uczestnik informuje opiekuna. 

10. Uczestnik informuje opiekuna o niebezpiecznych sytuacjach mogących zagrażad życiu i zdrowiu uczestników 

zajęd. 

11. Uczestnik pod żadnym pretekstem nie może oddalad się od grupy bez zgody opiekunów. 

12. Podczas zajęd należy zachowywad się kulturalnie, właściwie zachowywad się w obiektach, w których 

przebywa. 

13. Uczestnik utrzymuje porządek w miejscach, w których przebywa. 

14. W relacjach z kolegami i koleżankami szanuje potrzebę prywatności, pamięta o istnieniu pojęcia ,,cudza 

własnośd”, dba o miłą i przyjazną atmosferę, nie stosuje przemocy, pomaga słabszym i potrzebującym 

pomocy, szanuje poglądy koleżanek i kolegów. 

15. Podczas zajęd  uczestnik nie zawiera żadnych przypadkowych znajomości, nie kontaktuje się z osobami spoza 

zajęd. 

16. Uczestnik nie spożywa alkoholu, środków odurzających. 
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17. Organizatorzy oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty należące do dziecka (kradzież, 

zagubienie, zniszczenie). 

18. Rodzice zobowiązują się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez  dziecko. 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie 

                    Aldona Kordus 

 

 

 

 

 

       

 

 

Kobylin, dnia 22.06.2021 r. 


