Miejskia Biblioteka Publiczna

im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich

w Radomiu

REGULAMIN ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH

Wakacje z Pyzą
1 lipca-26 sierpnia 2020 r.
1. Organizatorem zajęć jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu im. Józefa A. i Andrzeja
S. Załuskich, ul. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom.
2. Zajęcia są bezpłatne.
3. Zajęcia są przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-10 lat z terenu Radomia, które są czytelnikami
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu i posiadają kartę biblioteczną.
4. Zajęcia będą się odbywać:
- w każdą środę wakacji: 1, 8, 15, 22 i 29 lipca oraz 5, 12, 19 i 26 sierpnia 2020 r.
- stacjonarnie w ogrodzie przed budynkiem Biblioteki Głównej, ul. Piłsudskiego 12 w godzinach
12.00-13.30
- on-line na profilu facebookowym biblioteki www.facebook.com/mbpradom
- Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć stacjonarnych w przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych.
5. Z powodu zagrożenia epidemicznego podczas zajęć stacjonarnych obowiązuje limit
uczestników. Jednorazowo w zajęciach może wziąć udział 10 DZIECI, każde obowiązkowo
z dorosłym opiekunem.
6. Zgłoszenia do udziału oraz ewentualne informacje o rezygnacji z udziału w zajęciach przyjmuje
Dział Promocji:
- mailowo na adres promocja@mbpradom.pl
- w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer telefonu kontaktowego
- o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń
- zgłoszenia oraz informacje o rezygnacji z udziału przyjmowane są osobno na każde zajęcia
najpóźniej do godziny 12.00 do wtorku poprzedzającego termin zajęć.
7. Każdy opiekun uczestnika zajęć zobowiązany jest przynieść w dniu zajęć wypełniony
i podpisany komplet dokumentów – zgłoszenie do udziału i zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (do pobrania ze strony www.mbpradom.pl). W przypadku kilkukrotnego uczestnictwa
zgodę wypełnia się raz.
8. Organizator zapewnia materiały plastyczne potrzebne podczas zajęć.
9. Uczestników i ich opiekunów obowiązuje zastosowanie środków ochrony osobistej:
- osłona nosa i ust we własnym zakresie
- dezynfekcja rąk udostępnionymi preparatami
- zachowanie odstępu 2 m między innymi uczestnikami zajęć.

Biblioteka jest finansowana przez Gminę Miasta Radomia

