
REGULAMIN atrakcji przygotowanych przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w 

ramach akcji Lato w Mieście 2021 

 Zasady organizacyjne 

1. Organizatorem Programu „Lato w mieście” jest Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc 

2. Zajęcia odbywać się będą w dwóch turnusach: I turnus: 26.07.2021-30.07.2021 i II turnus: 

24.08.2021-27.08.2021 w godz. 10.00-13.00 

3. Do udziału w atrakcjach zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 14 lat.  

4. Zajęcia warsztatowe będą organizowane w plenerze tj. 28 lipca 2021 r. Park im. T. Paciorkiewicza. 

25 sierpnia 2021 r. – Park im. Z. Mroczkowskiego na osiedlu Zatorze. W pozostałe dni zajęcia odbędą 

się w siedzibie Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc ul. Płocka 30. 

5. Szczegółowy program dostępny jest w siedzibie Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc i na 

stronie internetowej www.pracownia.sierpc.pl   

6. Wszystkie zajęcia przygotowanie przez Pracownię są bezpłatne.  

7. Zapisy na zajęcia odbywają się od dnia 1 lipca 2021r. telefonicznie (24 275 37 92) w godz.8.00-

16.00 lub mailowo: pracownia@sierpc.pl   

8. O przyjęciu dziecka na dany dzień zajęć decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc jest 

ograniczona.  

9. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci należy przyprowadzać na zajęcia nie wcześniej jak 

15 minut przed ich rozpoczęciem. 

10. Dziecko może wracać samodzielnie do domu, po wcześniejszym zgłoszeniu pisemnej zgody przez 

rodziców lub prawnych opiekunów.  

11. Dziecko powinno być odbierane punktualnie.  

12. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia w Pracowni Dokumentacji Dziejów 

Miasta Sierpc Karty zgłoszenia dziecka na Program „Lato w mieście”.  

13. Udział dziecka w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Programu „Lato w 

mieście”.  

Zasady bezpieczeństwa 

1. Organizator zobowiązuje się zapewnić uczestnikom stały dostęp do mydła, płynu dezynfekcyjnego 

oraz ciepłej wody. 2. Organizator zapewnia pomieszczenie umożliwiające odizolowanie uczestnika, u 

którego wystąpiły objawy choroby. 3. Organizator zapewnia dezynfekcję przedmiotów, powierzchni 

dotykowych (np. blaty, krzesła, klamki, włączniki), wietrzenie pomieszczeń pomiędzy zajęciami z 

których korzystają uczestnicy Programu „Lato w mieście”. 4. W Programie „Lato w mieście” mogą 

wziąć udział tylko dzieci zdrowe. 5. W Programie „Lato w mieście” nie mogą wziąć udziału dzieci, 

które zamieszkiwały z osobą przebywająca na kwarantannie lub miały kontakt z osobą podejrzaną o 

zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem Programu. 6. Osoby odprowadzające dziecko na 

zajęcia muszą być zdrowe, nie mogą mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie mogą być to 

osoby, które zamieszkiwały z osoba przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem Programu „Lato w mieście”. 7. Każde dziecko 

powinno posiadać maseczkę do osłony ust i nosa. 8. Dzieci nie mogą opuszczać budynku ani oddalać 
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się bez zgody opiekunów. 9. Dzieci przychodzą na warsztaty w wygodnym stroju do zabawy, 

stosownym do pogody. 10. Opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru dziecka z 

zajęć w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, duszności).  

Postanowienia końcowe 

1. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc nie odpowiada za rzeczy zgubione i zniszczone 

przez uczestnika podczas udziału w zajęciach. 2. Za szkody spowodowane przez uczestnika 

odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 3. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny 

nakaz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, porządkowych i BHP. 4. Decyzje w 

sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminem podejmuje Dyrektor Pracowni Dokumentacji 

Dziejów Miasta Sierpc. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


