
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2021 

Dyrektora BPMiG w Łazach 

ZASADY UCZESTNICTWA I ORGANIZACJI SPOTKAŃ ORAZ ZAJĘĆ PRZEZ 

BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ MIASTA I GMINY W ŁAZACH W CZASIE TRWANIA EPIDEMII 

COVID – 19 W POLSCE 

(Zasady opracowane na podstawie wytycznych MKiDN dla bibliotek, Rozporządzeń Rady Ministrów 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, zaleceń GIS) 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorem spotkań / zajęć jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach. 

2. Spotkania / zajęcia odbywają się w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach 

lub budynkach filii bibliotecznych w: Niegowonicach, Wysokiej, Chruszczobrodzie, 

Grabowej, Rokitnie Szlacheckim i Ciągowicach zgodnie z ustalonym i publikowanym na 

stronie internetowej Organizatora kalendarium. 

3. Spotkania / zajęcia prowadzone są przez pracowników Biblioteki Publicznej Miasta  

i Gminy w Łazach oraz osoby zatrudnione lub współpracujące z biblioteką w ramach 

realizowanych projektów. 

4. Udział w spotkaniach / zajęciach jest nieodpłatny. 

5. Na spotkania / zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne. Obowiązuje 

kolejność zgłoszeń. 

6. Ilość osób uczestniczących w spotkaniu / zajęciach jest ograniczona i dostosowana do 

wytycznych zawartych aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (na dzień 26.06.2021 r. w pomieszczeniu,  którym 

organizowane jest spotkanie, może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 

1 osoba na 10 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, przy zachowaniu odległości 1,5 m 

między uczestnikami; osoby te mają obowiązek realizować nakaz zakrywania ust i nosa), 

a także do warunków lokalowych centrali i filii. 

7. Ilość osób przebywających w bibliotece w związku z prowadzoną działalnością 

wystawienniczą jest ograniczona i dostosowana do wytycznych zawartych aktualnie 

obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (na dzień 

26.06.2021 r. w pomieszczeniu,  którym prowadzi się działalność wystawienniczą, może 

przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni takiego 

pomieszczenia; osoby te mają obowiązek realizować nakaz zakrywania ust i nosa). 

8. Do limitów osób wskazanych w punktach 6 i 7 nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw 

covid-19. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu spotkania / zajęć. 

10. W spotkaniach / zajęciach uczestniczyć mogą TYLKO i wyłącznie osoby bez objawów 

infekcji. 

11. Uczestnik spotkań / zajęć pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym lub 

zamieszkujący z osobą objętą obowiązkiem kwarantanny bądź znajdującą się pod 



nadzorem epidemiologicznym nie może uczestniczyć w spotkaniu / zajęciach i jest 

zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. 

12. Deklarując uczestnictwo w spotkaniu / zajęciach uczestnik deklaruje domyślnie brak 

objawów chorobowych. 

13. Uczestnik przed spotkaniem / zajęciami zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami 

uczestnictwa i organizacji spotkań oraz zajęć przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy  

w Łazach oraz klauzulą RODO dot. przetwarzania danych osobowych i wykorzystania 

wizerunku. 

14. Zapis na zajęcia oznacza akceptację Zasad uczestnictwa i organizacji spotkań oraz zajęć 

przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach. 

15. Zaleca się, by uczestnik spotkania / zajęć podał dane kontaktowe. Dane zbierane są  

w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Umożliwiają łatwy  

i szybki kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu. Przechowywane są do 

14 dni od daty uczestnictwa w spotkaniu / zajęciach. 

16. Uczestnik spotkania / zajęć ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Zasad 

uczestnictwa w spotkaniach / zajęciach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną 

Miasta i Gminy w Łazach. 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Uczestnik przychodzi na spotkanie / zajęcia nie wcześniej niż 15 min. przed ich 

rozpoczęciem. 

2. Przed uczestnictwem w spotkaniu / zajęciach uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji 

rąk. Dostęp do płynu do dezynfekcji zapewnia Organizator. 

3. W trakcie spotkania / zajęć uczestnicy zobowiązani są zakrywać usta i nos. 

4. W trakcie spotkania / zajęć rekomenduje się by uczestnik zachowywał dystans społeczny 

(1,5 m). 

5. Uczestnik spotkania / zajęć jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia 

prowadzącemu wszelkich dolegliwości zdrowotnych. 

6. Organizator zobowiązuje się do przygotowania pakietów narzędzi i materiałów, z których 

indywidualnie będą korzystać uczestnicy, w przypadku gdy takowe będą niezbędne do 

realizacji spotkania / zajęć. 

7. Podczas spotkań/ zajęć uczestnicy nie korzystają z narzędzi, materiałów i przyborów, 

których używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyboru lub narzędzia jest 

możliwe za zgodą prowadzącego spotkanie / zajęcia, po jego wcześniejszej dezynfekcji 

dokonanej przez prowadzącego. 

8. W przypadku chęci korzystania ze wspólnych narzędzi uczestnik jest zobowiązany do 

korzystania z rękawic jednorazowych. O ewentualnej możliwości korzystania ze 

wspólnych narzędzi Organizator poinformuje przed planowanym spotkaniem / zajęciami. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5/2021 

Dyrektora BPMiG w Łazach 

ZASADY UCZESTNICTWA I ORGANIZACJI ZAJĘĆ PLENEROWYCH PRZEZ 

BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ MIASTA I GMINY W ŁAZACH W CZASIE TRWANIA EPIDEMII 

COVID – 19 W POLSCE 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorem zajęć jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach. 

2. Zajęcia odbywają się w przestrzeni miejskiej miasta Łazy oraz na terenie zielonym gminy 

(m.in.: Plac przed biblioteką przy fontannie, park przy MOK w Łazach, plac dworcowy, 

zalew Mitręga, osiedle Podlesie, tereny w obrębie placów szkolnych w miejscowościach, 

w których biblioteka prowadzi filie) według wyznaczonego grafiku. 

17. Zajęcia i warsztaty prowadzone są przez pracowników Biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy w Łazach oraz osoby zatrudnione lub współpracujące z biblioteką w ramach 

realizowanych projektów. 

3. W przypadku niepogody zajęcia mogą zostać odwołane najpóźniej na godzinę przed 

planowanym rozpoczęciem. 

4. Zajęcia są nieodpłatne. 

5. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Zajęcia skierowane są dla dzieci powyżej 6 roku życia. 

6. Ilość osób w grupie jest ograniczona zgodnie z aktualnie obowiązującym 

Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

7. W zajęciach uczestniczyć mogą TYLKO i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji. 

8. Rodzic lub opiekun przed zajęciami zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami 

uczestnictwa i organizacji zajęć plenerowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy 

w Łazach oraz klauzulą RODO dot. przetwarzania danych osobowych i wykorzystania 

wizerunku. 

9. Zapis na zajęcia oznacza akceptację Zasad uczestnictwa i organizacji zajęć plenerowych 

przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach oraz domyślną deklarację braku 

objawów chorobowych. 

10. Zaleca się, by rodzic / opiekun uczestnika zajęć podał dane kontaktowe. Dane zbierane 

są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Umożliwiają łatwy 

i szybki kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu. 

11. Uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Zasad uczestnictwa 

w zajęciach plenerowych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy 

w Łazach. 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Uczestnik przychodzi na zajęcia nie wcześniej niż 15 min. przed ich rozpoczęciem. 

2. Przed uczestnictwem w zajęciach uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Dostęp 

do płynu do dezynfekcji zapewnia Organizator. 

3. Przed oraz w trakcie zajęć uczestnik jest zobowiązany do zachowania dystansu 

społecznego (1,5 m). 



4. Zajęcia prowadzone będą w sposób w miarę możliwości minimalizujący bezpośredni 

kontakt pomiędzy uczestnikami zajęć. 

5. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń prowadzącego 

zajęcia. 

6. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia prowadzącemu 

wszelkich dolegliwości zdrowotnych. 

7. Organizator zobowiązuje się do przygotowania pakietów narzędzi i materiałów, z których 

indywidualnie będą korzystać uczestnicy. 

8. Podczas zajęć uczestnicy nie korzystają z narzędzi, materiałów i przyborów, których 

używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyboru lub narzędzia jest możliwe 

za zgodą prowadzącego zajęcia, po jego wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez 

prowadzącego. 

9. W przypadku chęci korzystania ze wspólnych narzędzi uczestnik jest zobowiązany do 

korzystania z rękawic jednorazowych. O ewentualnej możliwości korzystania ze 

wspólnych narzędzi Organizator poinformuje na dzień przed planowanymi zajęciami. 

10. Po przeprowadzonych zajęciach narzędzia i sprzęty zostaną zdezynfekowane przez 

pracownika Biblioteki. 

 

 

 


