
REGULAMIN WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH  

W TRAKCIE FERII ZIMOWYCH W 2021r. 

w GMINIE GŁOGÓW 

 

1. Warsztaty z trakcie ferii zimowych w roku 2021 organizowane są przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu i Gminna Bibliotekę Publiczną 
w Przedmościu we współpracy z szkołami z terenu Gminy Głogów. 

2. Warsztaty feryjne organizowane będą w dwóch terminach: 
a. termin pierwszy od 4 do 8 stycznia 2021r. 
b. termin drugi od 11 do 15 stycznia 2021r. 

Dziecko może wziąć udział w zajęciach tylko w jednym terminie. Nie ma 
możliwości zapisania dziecka na dwa terminy. 

3. Warsztaty feryjne odbywać się będą od godz. 10:00 do godz. 14:00 
w następujących lokalizacjach: 

a. Przedmoście – budynek Szkoły POdstawowej w Przedmościu przy ulicy 
Szkolnej 1. 

b. Serby – budynek biblioteki publicznej przy ulicy Głównej 63 oraz 
budynek sali wiejskiej przy ulicy Głównej 66. 

c. Wilków –budynek Szkoły Podstawowej w Wilkowie przy ulicy 
Głogowskiej. 

d. Borek – Świetlica Środowiskowa w Borku. 
4. Warsztaty organizowane są dla dzieci w wieku 7 – 10 lat, które uczęszczają do 

klas I-IV szkoły podstawowej. 
5. Ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną w organizowanych 

zajęciach udział weźmie stała 12-osobowa grupa dzieci. 
6. W miejscowościach: 

a. Przedmoście – utworzona zostanie jedna grupa licząca 12 dzieci 
w każdym terminie. 

b. Serby – utworzone zostaną dwie grupy liczące po 12 osób w każdym 
terminie. 

c. Wilków – utworzona zostanie jedna grupa licząca 12 osób w każdym 
terminie. 

d. Borek – utworzona zostanie jedna grupa licząca 12 osób w każdym 
terminie. 



7. W trakcie trwania warsztatów dzieci nie będą się rotować między grupami 
oraz nie będą miały organizowanych wspólnych zajęć. 

8. W przypadku rezygnacji dziecka z warsztatów w trakcie ich trwania, nie ma 
możliwości zastąpienia rezygnującego dziecka, innym dzieckiem. 

9. W przypadku rezygnacji dziecka z warsztatów przed dniem 4 stycznia 2021r. 
w jego miejsce zostanie zapisane kolejne dziecko z utworzonej listy zapisów. 

10. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w zajęciach mogą wziąć udział tylko 
dzieci, które nie przejawiają stanu chorobowego. Codziennie, przed 
rozpoczęciem warsztatów oraz w trakcie ich trwania będzie dzieciom 
mierzona temperatura ciała. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć 
podwyższonej temperatury ciała – powyżej 37,5ᴼC poinformowany zostanie 
rodzic lub opiekun prawny dziecka. Po przekazaniu informacji drogą 
telefoniczną, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany będzie do zabrania 
dziecka z zajęć. Dziecko z podwyższoną temperaturą zostanie odizolowane od 
grupy i zostanie umieszczone w izolatce. 

11. Zapisy na zajęcia dokonywane są na podstawie wniosków, które do pobrania 
są na stronach internetowych (załącznik nr 1): 

a. gminaglogow.pl; 
b. gokprzedmoscie.pl; 
c. bibliotekaprzedmoscie.pl. 

12. Wypełniony wniosek należy przesłać drogą email-ową na następujące adresy 
poczty elektronicznej: 

a. gok@gminaglogow.pl 
b. biuro@bibliotekaprzedmoscie.pl 

13. Zapisy na zajęcia feryjne rozpoczynają się w dniu 18 grudnia 2020r. i potrwają 
do 30 grudnia 2020r. 

14.  Ze względu na ograniczoną ilość dzieci na zajęciach i ograniczoną ilość grup 
(pkt 5 i 6 tego regulaminu) o zapisie decyduje kolejność zgłoszenia, czyli 
przesłania wniosku do Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu lub 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu.  

15. W celu wzięcia udziału dziecka w warsztatach rodzic lub opiekun prawny 
dziecka będzie musiał wyrazić zgodę na: 

a. udział dziecka w zajęciach w trakcie ferii zimowych (załącznik nr 2); 
b. pomiar temperatury ciała przed i w trakcie trwania warsztatów 

(załącznik nr 3)); 
W przypadku niewyrażenia zgody na jeden z dwóch wymienionych wyżej 
przypadków, dziecko nie zostanie zapisane na zajęcia. 



16. Od rodziców i prawnych opiekunów dzieci pobrana zostanie zgoda na 
wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach informacyjnych i relacjach 
z zajęć w postaci zdjęć i filmów, które będą udostępnione na stronach 
internetowych: 

a. bibliotekaprzedmoscie.pl; 
b. gokprzedmoscie.pl; 
c. gminaglogow.pl. 

oraz na profilach społecznościowych tych instytucji (załącznik nr 4). Brak 
zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka nie ponosi za sobą konsekwencji 
skreślenia dziecka z listy zajęciowej. 

17. Dziecko po zakończeniu zajęć lub w trakcie ich trwania nie może samodzielnie 
opuścić budynku, w którym te zajęcia się odbywają. Dzieci z zajęć muszą być 
odbierane przez opiekunów.  

18. Samodzielny powrót dziecka do domu jest możliwy, jeśli rodzic lub prawny 
opiekun podpisze zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu (załącznik 
nr 5). 

19. Każde dziecko przez rozpoczęciem warsztatów będzie zapoznane 
z regulaminem udziału w zajęciach i zasadami BHP w trakcie ich trwania. 

20. Informacje o warsztatach udzielane są drogą email-ową (pkt. 12) lub drogą 
telefoniczną: 

a. GOK w Przedmościu – tel. 768365587 lub 768365588 
b. GBP w Przedmościu filia w Serbach – tel. 768382242. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
 


