
Regulamin Ferii Zimowych 2023 ph. „Ferie z biblioteką czyli 

fabryka zimowych pomysłów” w Bibliotece Publicznej Miasta        

i Gminy  w Polanowie.  

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki 

    przeprowadzenia oraz uczestniczenia w zajęciach organizowanych 
    w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie podczas Ferii 
    Zimowych 2023. 
2. Organizatorem ferii zimowych jest Biblioteka Publiczna Miasta 

    i Gminy w Polanowie, ul. Wolności 7, 76-010 Polanów.  
3.  Regulamin dotyczy wszystkich uczestników ferii. 

     Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania 
     się z niniejszym regulaminem i zapoznania z nim dziecka – 
     uczestnika ferii.  
II. Zasady i warunki uczestniczenia w Feriach Zimowych 

1. Aby dziecko mogło wziąć udział w Feriach Zimowych 
    organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy 

    w Polanowie opiekun prawny musi wypełnić kartę zgłoszenia. 
2. Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku 7-13 lat. 
3. Maksymalna ilość uczestników 15 osób.  

4. Uczestnicy ferii przebywają pod opieką opiekunów od godziny 
    10:00 do godziny 13:00. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani 
    są do punktualnego odbierania dzieci z miejsca realizacji ferii. 

5. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane  
    w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez rodzica/opiekuna 
    prawnego dziecka.  
6. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować Organizatora  
    o specjalnych potrzebach, zaburzeniach dziecka.  
III. Uczestnicy ferii mają prawo do: 

1. Spokojnego wypoczynku i uczestniczenie we wszystkich zajęciach.  

2. Korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych, 
    które są niezbędne do realizacji programu ferii.   
3. Wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców 
    i instruktorów podczas ferii.  
IV. Uczestnicy mają obowiązek:  

1. Wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów.  

2. Przestrzegania ramowego harmonogramu dnia.  
3. Szanowania mienia Organizatora, pomocy dydaktycznych.  
4. Dbania o porządek w miejscu realizacji ferii i dobrą atmosferę  
    w grupie rówieśniczej.  
5. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie  

    ze wskazówkami osoby prowadzącej zajęcia.  

6. Niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych,  
    problemów, nieprawidłowości oraz zagrożeń opiekunowi.  



7. Przestrzegania Regulaminu oraz zasad poruszania się po drogach 

    publicznych oraz zasad korzystania z transportu publicznego,  
V. Uczestnikom ferii zimowych 2023 zabrania się: 

1. Samowolnego opuszczania miejsca realizacji ferii i oddalania się  
    od grupy. 
2. Niszczenia mebli, sprzętu sportowego, sprzętu audio-video i innego 
    sprzętu za który ponosi odpowiedzialność Organizator w miejscu 

    realizacji ferii.  
4. Używania wulgarnych słów i zwrotów.   
 VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (telefony, zabawki, 

    tablety) zagubione przez uczestników w czasie ferii oraz 
    za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych  

    przez innych uczestników.  
2. Organizator zaleca nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów 
    komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału  
    w zajęciach.  
3. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiadają finansowo 
    rodzice/opiekunowie prawni dziecka.  

4. Podczas pobytu dziecka Organizator zobowiązuje się:  
    - przeprowadzić zajęcia programowe zgodnie z przedstawioną ofertą 

      ferii,  
    - zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej  
      i instruktorskiej,  
 5. Rodzic/opiekun prawny zgłaszający uczestnika ferii wyraża zgodę 

     na fotografowanie i filmowanie oraz udostępnianie jego wizerunku 
     przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gmin w Polanowie wyłącznie  
     dla celów promocyjnych dotyczących realizowanego zadania zgodnie 
     z przepisami. 
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