
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS 

WYPOCZYNKU ORGANIZOWANEGO PRZEZ MŁODZIEŻOWY 

DOM KULTURY WROCŁAW-KRZYKI 
 

1. Zapisy prowadzi recepcja placówki. 

2.  Dziecko może uczestniczyć w jednym wybranym warsztacie  tj. w godzinach 8.00-12.00/ 12.00-16.00. 

3.  Zajęcia odbywają się pod ścisłym nadzorem sanitarnym, w małych grupach , zgodnie z wytycznymi GIS. 

4.  Zajęcia realizowane są w blokach tematycznych. 

5.  Do budynku MDK-Krzyki mają wstęp wyłącznie dzieci. 

6.  Przede wejściem, dzieci: mają mierzoną temperaturę, dezynfekują ręce, udają się do sali zgodnie z grafikiem. 

7.  W czasie pobytu na warsztatach planowana jest przerwa na posiłek, który dzieci przynoszą we własnym zakresie 

- prowiant /kanapki, napoje/. 

8.  Dzieci są stosownie ubrane - wygodny ubiór i buty, nakrycie głowy, kurtka w zależności od pogody. 

9. W czasie warsztatów planowane są wyjścia w plener - okoliczne parki - zabawy przy zachowaniu reżimu 

sanitarnego. Nie przemieszczamy się środkami lokomocji/ nie wychodzimy do obiektów kultury. 

10. Dla stałych uczestników zajęć MDK-Krzyki warsztaty są bezpłatne. Dla osób z zewnątrz - koszt 50 zł płatne                       

na recepcji. 

11. Zadaniem rodzica jest przyprowadzanie i odbieranie dzieci punktualnie - zgodnie z oświadczeniem na deklaracji. 

Przypominamy, że za bezpieczeństwo dzieci po zakończonych zajęciach odpowiada rodzic. 

12. Rodzice, którzy wyrazili zgodę na samodzielny powrót do domu pamiętają o edukacji dziecka w sprawie 

bezpiecznego powrotu do domu. 

13. Rodzic ma obowiązek informować nauczyciela o wszelkich zmianach dot. zdrowia dziecka. 

Podstawa prawna: Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku 

Uczestnicy wypoczynku 

1. W formach wypoczynku organizowanych przez MDK-Krzyki mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe. 

2. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka lub pełnoletni uczestnicy wypoczynku składają w deklaracji pisemne oświadczenie: 

- o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku (braku infekcji lub objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną)                  
w dniu rozpoczęcia wypoczynku; 

- o tym, że uczestnik wypoczynku nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na  kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą 
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku; 

- o tym,  że  uczestnik  wypoczynku  jest  przygotowany  do  stosowania  się  do  wytycznych i regulaminów uczestnictwa 
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

3. Brak powyższego oświadczenia skutkuje nieprzyjęciem dziecka do udziału w wypoczynku. 
 

Rodzice/ opiekunowie prawni uczestnika wypoczynku 

1. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu 
komórkowego lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 

2. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), 
poinformowani o tym fakcie rodzice/ opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka                         
z placówki. 

3. Jeżeli uczestnik wypoczynku choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg zakażenia, rodzice/ 
opiekunowie prawni dziecka lub pełnoletni uczestnik wypoczynku ma  obowiązek poinformować MDK o tym fakcie już                      
na etapie zgłaszania udziału w warsztatach. 

4. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust                    
do użycia podczas pobytu w placówce. 


