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Regulamin i szczegóły zachowania środków ostrożności podczas zajęć dla
dzieci i młodzieży prowadzonych w Centrum Innowacji Przejście w
ramach projektu BAJKI ROBOTÓW. KREATYWNIE.
Postanowienia Ogólne
1.

2.
3.
4.

5.

Organizatorem zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu BAJKI ROBOTÓW. KREATYWNIE, jest Miejska
Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu – Centrum Innowacji Przejście, pl. Teatralny 5,
50-051 Wrocław.
Projekt BAJKI ROBOTÓW. KREATYWNIE dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
Zapisy przyjmowane są poprzez formularze zapisów dostępne na stronie www:
https://biblioteka.wroc.pl/bajki-robotow-kreatywnie/
Listę obecności podpisują rodzice/opiekunowie prawni. Podpis na liście obecności w dniu realizacji zajęć
równoznaczny jest z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz zasad przechowywania danych RODO
dostępnych na stronie Centrum Innowacji Przejście.
Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:
a. przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do realizacji warsztatów i celów
wynikających z założeń projektowych.
b. rejestrację i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocji i dokumentacji projektu
BAJKI ROBOTÓW. KREATYWNIE.
c. nieodpłatne przeniesienie na Centrum Innowacji Przejście autorskich praw majątkowych do utworów
powstałych podczas warsztatów.

Organizacja
1.
2.
3.

Zajęcia prowadzone będą w małych grupach, max 15 osób. Liczba uczestników zajęć dostosowana jest do
standardu obiektu i obowiązujących obostrzeń epidemicznych.
Organizator zapewnienia dezynfekcję sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć: klocków,
tabletów itp. oraz stale monitoruje prace porządkowe na terenie placówki w czasie trwania zajęć.
Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegamy zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu
środka do dezynfekcji, czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów,
tak aby uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Wytyczne dla Rodziców/Opiekunów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przy wejściu do Centrum Innowacji Przejście umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk – zobliguj swoje
dziecko do korzystania z niego.
Przyprowadź na zajęcia dziecko bez objawów chorobowych.
Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia zmierz mu temperaturę.
Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że nie powinno dotykać oczu,
nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy podczas kaszlu.
Uczul dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy edukatora wynikające ze stosowania reżimu
sanitarnego.
Uczestnicy oraz opiekunowie prawni obowiązani są przestrzegać w trakcie zajęć obowiązujących przepisów,
zwłaszcza sanitarnych.

