Załącznik do Zarządzenia nr 28/2020 Dyrektora MDK z dnia 3.12.2020

ZASADY ZAPISÓW NA WYPOCZYNEK ORGANIZOWANY
PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W PRZEMYŚLU
Zima 2021
1. Zapisy na wypoczynek organizowany w trakcie ferii zimowych 2021 odbywają się w terminie od
14 grudnia 2020, przy czym od 14 do 18 grudnia 2021 przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia dzieci
będących uczestnikami stałych zajęć MDK.
2. Ilość miejsc określa dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.
3. Uczestnikiem mogą być uczniowie szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat.
4. Zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny składając odpowiedni wniosek w sekretariacie
placówki.
5. Warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku jest zapoznanie się rodzica/opiekuna z
obowiązującymi regulaminami i potwierdzenie ich akceptacji.
6. Organizacja wypoczynku może być finansowo wspierana przez Radę Rodziców przy MDK.
7. Decyzję o przyjęciu uczestnika na wypoczynek podejmuje dyrektor MDK w terminie 3 dni przed
rozpoczęciem wypoczynku.
8. Dyrektor placówki ma prawo odmówić przyjęcia na wypoczynek w przypadku:
• złożenia niekompletnie wypełnionego wniosku
• złożenia wniosku bez podpisu osoby uprawnionej do zapisu dziecka
• braku zapoznania się i akceptacji regulaminu wypoczynku i zasad uczestnictwa w zajęciach
placówki przez rodzica/opiekuna
• złożenia wniosku po terminie
• w przypadku braku wolnych miejsc
9. Rodzic może zrezygnować z uczestnictwa dziecka składając rezygnację na piśmie.
10. W edycji ZIMA 2021 udział w wypoczynku jest bezpłatny.
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Zasady higieny podczas wypoczynku – ZIMA 2021
1. Dzieci mogą być odprowadzane i przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe, które nie
wykazują objaw COVID-19 oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z innymi osobami
chorymi.
2. Przed wejściem na salę organizator wypoczynku zastrzega możliwość badania temperatury ciała.
3. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem,
odizolowuje go w odrębnym pomieszczeniu lub w tym samym pomieszczeniu zapewniając min. 2
m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych w celu
pilnego odebrania ucznia z placówki, w szczególności: nauczyciel telefonicznie zawiadamia
dyrektora oraz rodziców o zaistniałej sytuacji, dyrektor zawiadamia stację sanitarnoepidemiologiczną, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji
tych służb.
4. Dziecko każdego dnia posiada przy sobie maseczkę ochronną lub inny element umożliwiający
zakrywanie nosa i ust.
5. Przed wejściem na salę dzieci dezynfekują ręce, dotyczy również sytuacji w których dzieci
wracają z terenu do budynku w ciągu dnia.
6. Rodzice mogą wchodzić jedynie na korytarz na parterze budynku.
7. Na zajęciach oraz podczas przerw dzieci starają się zachowywać wymagany dystans społeczny, a
w przypadku braku takiej możliwości powinni mieć zakryte nos i usta.
8. Dzieci nie wymieniają się przyborami. Przed wydaniem przyborów/instrumentów itp. nauczyciel/
lub inny pracownik dezynfekuje przedmioty.
9. Wszyscy uczestnicy zajęć są zobowiązaniu do regularnego mycia rąk, w szczególności po
przyjściu do placówki, po powrocie z terenu oraz po skorzystaniu z toalety.
10. Obowiązują wszelkie zaleczenia Głównego Inspektora Sanitarnego.
11. Zajęcia mogą zostać przerwane w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiających dalszą
organizację wypoczynku.

