
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Zasady uczestnictwa w zajęciach Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego w czasie pandemii COVID-19 

1. Decyzje o zakresie i szczegółowych zasadach organizacji zajęd Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego, 
odbywających się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle podejmuje Dyrektor po uzyskaniu zgody 
Organizatora – Miasta Jasła, mając na uwadze wytyczne właściwych Organów i Instytucji związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Rodzice są świadomi ryzyka oraz odpowiedzialności za decyzję o wysłaniu dziecka na zajęcia Jasielskiego 
Uniwersytetu Dziecięcego.  

3. W zajęciach Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego mogą brad udział jedynie dzieci znajdujące się na liście 
uczestników w roku szkolnym 2020/2021, wyłonione w drodze rekrutacji przeprowadzonej przez Miasto Jasło 
– organizatora Jasielskiego Uniwersytetu Dzięcięcego. 

4. Rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani są do zapoznania się z podanymi przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Jaśle informacjami dotyczącymi podziału dzieci na grupy oraz do przestrzegania obowiązującego 
harmonogramu zajęd.  

5. Rodzice/opiekunowie uczestników Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego zobowiązani są do odprowadzenia 
podopiecznego na spotkanie Juniwersytetu, a następnie do odebrania go po zakooczeniu zajęd. 
Rodzice/opiekunowie lub inne osoby towarzyszące nie biorą udziału w zajęciach i podczas ich trwania nie 
mogą przebywad na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.  

6. Dziecko u którego stwierdzono objawy chorobowe jest izolowane w osobnym pomieszczeniu, gdzie pod 
opieką pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle oczekuje na przybycie rodzica/opiekuna.  
W takim przypadku rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego odebrania dziecka w  czasie 
nieprzekraczającym 30 min. 

7. W zajęciach Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego mogą brad udział dzieci, które: 
-nie zamieszkiwały z osobą przebywającą w kwarantannie, 
- nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęd, 
- nie mają objawów infekcji oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną. 
 
8. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dziecko na wydarzenie nie mogą mied objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej, nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w kwarantannie i nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o 
zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęd. 

9. Rodzice/opiekunowie uczestników Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz prowadzący zajęcia  
i wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w MBP w Jaśle i przestrzegania 
ogólnych zasad bezpieczeostwa i reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, zasłanianie nosa i ust) zgodnie  
z  dokumentem: Procedura bezpieczeostwa na terenie MBP w Jaśle w czasie pandemii COVID-19. 

10. W przypadku organizacji zajęd poza Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle rodzice/opiekunowie uczestników 
zostaną poinformowani o zasadach bezpieczeostwa w czasie pandemii  koronawirusa i choroby COVID-19 
obowiązujących w placówce, w której będą organizowane zajęcia i są zobowiązani do ich przestrzegania.    
 
11. Brak akceptacji rodzica/opiekuna na udział w zajęciach Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego na 
niniejszych zasadach, jest równoznaczny ze skreśleniem z listy uczestników. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami uczestnictwa mojego syna/mojej córki 
………………………………………………………………………………… w zajęciach Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego w 
czasie pandemii COVID-19 i je akceptuję. 

 

Jasło, dnia ……………………………….                   ………………………………………………………………………………. 

                         Czytelny podpis rodzica/opiekuna 


