
Regulamin uczestnictwa „WAKACJE 2020 z OKSIR”

I. Postanowienia ogólne
1.  Organizatorem  „WAKACJE  2020  z  OKSIR”  jest  Ośrodek  Kultury  Sportu  i  Rekreacji  
w Wiszni Malej, adres: ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała. 
2. Aktualna oferta  „WAKACJE 2020 z OKSIR”  znajduje się  na stronie internetowej OKSIR
(www.oksir.wiszniamala.pl)  oraz  w  materiałach  informacyjnych.  OKSIR  w  Wiszni  Małej
zastrzega sobie prawo do zmiany w programie.

II. Procedury bezpieczeństwa
Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń spowodowanych epidemią Covid-19.
1. Spotkania/zajęcia zostaną przeprowadzone na terenach otwartych administrowanych przez
OKSIR  Wisznia  Mała,  bądź  będących  własnością  Gminy  Wisznia  Mała  (boiska  sportowe,
tereny przy świetlicy, parki). 
2.  Rodzic/opiekun  decydując  się  na  przyprowadzenie  dziecka  na  spotkanie/zajęcia,
zobowiązany  jest  zaznajomić  się  z  regulaminem  oraz  wypełnić  stosowne  oświadczenie,
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Na spotkania/zajęcia w ramach akcji  „WAKACJE 2020 z OKSIR” Rodzice i opiekunowie
przyprowadzający dzieci mają obowiązek zachować odległość co najmniej 2 m od innych osób
oraz zdezynfekować ręce.
4. Rodzice/opiekunowie mogą  wchodzić  z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej przez OKSIR
przestrzeni  z  zachowaniem  zasady  -  1  rodzic/opiekun  z  dzieckiem/dziećmi.  
Po  wejściu  do  wyznaczonego  miejsca,  rodzic/opiekun  przekazuje  dziecko/dzieci
wyznaczonemu przez Ośrodek Kultury pracownikowi/osobie. 
5.  Po  przyprowadzeniu  dziecka  na  spotkania/zajęcia  wyznaczony  pracownik  nadzoruje
dezynfekcję rąk uczestnika i wskazuje miejsce organizacji spotkania/zajęć.
6.  Po  zakończeniu  zajęć/spotkania  uczestnik  opuszcza  obiekt  odebrany  przez
rodzica/opiekuna.
7.  Prowadzący  spotkanie/zajęcia  poinformuje  uczestników  o  obowiązujących  zasadach
bezpieczeństwa.
8. Podczas zajęć  uczestnicy zobowiązani są  do zachowania odległości co najmniej 2 m od
innych osób, co będzie egzekwowane przez prowadzącego zajęcia.
9. Zabronione jest przynoszenie własnych zabawek i innych przedmiotów.
10.  Osoby  przebywające  na  terenie  gdzie  będą  odbywać  się  spotkania/zajęcia   mogą
korzystać wyłącznie z węzła sanitarnego (WC) znajdującego się na obiekcie świetlicy. 

III. Warunki uczestnictwa w zajęciach
Uczestnik może wziąć  udział w zajęciach „Wakacje 2020 z OKSIR”, jeśli spełnione zostaną
poniższe warunki:
1. Zapisanie dziecka na zajęcia oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
2. Rodzic/opiekun złoży pisemne oświadczenie (załącznik nr 1).
3. Podczas wejścia na teren obiektu gdzie odbędzie się spotkanie/zajęcia zdezynfekuje dłonie.

IV. Zapisy na zajęcia:
– telefonicznie: 71 312 70 76, 504 068 925
– e-mailowo: oksir@wiszniamala.pl

V. Dodatkowe informacje
1. Udział dzieci w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów na
publikację wizerunku dziecka (zdjęcia oraz filmy w materiałach informacyjnych i promocyjnych
OKSIR w Wiszni Małej).
2.  Podczas  spotkania/zajęć  odbywających  się  na  terenie  otwartym  nie  ma  obowiązku
zasłaniania ust oraz nosa. 
3. Z oferty zajęć akcji „WAKACJE 2020 z OKSIR” mogą korzystać dzieci w wieku:

- spektakle teatralne, warsztaty i animacje- dzieci od 4 do 13 lat.
- zajęcie rekreacyjno- sportowe- dzieci od 7 do 13 lat.
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