
Regulamin Akcji „Lato w mieście” 2021 

obowiązujący w Bibliotece Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st Warszawy 

Akcja „Lato w Mieście” 2021 trwa od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku. 

Harmonogram Akcji „Lato w Mieście” 2021 przewiduje organizację wydarzeń w plenerze. 

W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych warunkami atmosferycznymi dopuszcza się 

możliwość przeniesienia zajęć do wnętrza placówki bibliotecznej. Wszystkie wydarzenia będą 

organizowane  z zachowaniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego spowodowanego 

pandemią COVID-19. 

 

1. Biblioteka zobowiązuję się do: 

a. przygotowania stanowisk warsztatowych w 1,5-metrowej odległości 

pomiędzy uczestnikami; 

b. przygotowywania kompletu narzędzi i przyborów z przeznaczeniem do 

indywidualnego użytku; 

c. dezynfekowania stanowisk oraz narzędzi i przyborów przed i po 

przeprowadzeniu zajęć; 

d. zapewnienia użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne). 

2. Uczestnicy mają obowiązek: 
a. zapoznać się z aktualnymi zasadami reżimu sanitarnego związanego z COVID-

19; 
b. samodzielnie wyposażyć się w materiały ochrony osobistej; 
c. dezynfekować dłonie przy wejściu na teren imprezy oraz przy wyjściu; 
d. utrzymywać 1,5-metrowy dystans społeczny (za wyjątkiem: rodziców z 

dziećmi do 13 roku życia wymagającymi opieki, osób wspólnie mieszkających, 
osób z niepełnosprawnością oraz osób w maseczkach zasłaniających usta i 
nos); 

3. Uczestnikom wydarzeń i warsztatów zabrania się przynoszenia własnych 
przedmiotów. 

4. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. Uczestnikami akcji nie mogą być ani dzieci ani osoby 
dorosłe, które mieszkają w domu gdzie przebywa osoba na kwarantannie, w izolacji 
lub pod nadzorem sanitarnym w warunkach domowych. 

5. Pracownicy Biblioteki prowadzący zajęcia, a także osoby nadzorujące wydarzenia 
zobowiązani są do zachowania zasad reżimu sanitarnego w szczególności do częstej 
dezynfekcji rąk. 

6. Wydarzenia organizowane w ramach akcji „Lato w Mieście” 2021 mają ograniczoną 
liczbę miejsc, w związku z tym, na wybrane zajęcia obowiązują zapisy. Osoby 
zainteresowane uczestniczeniem w przygotowanych przez Bibliotekę wydarzeniach 
proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z placówką, aktualne 
adresy email i telefony kliknij tutaj 

7. Uczestnicy akcji „Lato w Mieście” biorą udział w wydarzeniach na własną 
odpowiedzialność. 

8. Biblioteka zastrzega sobie prawo przełożenia lub odwołania zajęć. Aktualne 
informacje będą zamieszczane na stronie internetowej biblioteki 
www.bpursus.waw.pl 

https://portal.bpursus.waw.pl/lato-w-miescie-w-bibliotece
http://www.bpursus.waw.pl/

