
Regulamin uczestnictwa w warsztatach Letniej Akademii Młodego Przyrodnika 

organizowanych w Ogrodzie Botanicznym UMCS zawierający zasady 

bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego. 

 

Organizacja zajęć: 

- uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież w wieku 10-13 lat;  

- w  grupie  może  przebywać  maksymalnie  15  osób–uczestników  zajęć  oraz opiekunowie i 

prowadzący zajęcia; 

- jedno  dziecko  może  wziąć  udział maksymalnie  w  3  wybranych  dniach  zajęć tematycznych; 

- rodzic/ prawny opiekun przyprowadza dziecko na zajęcia w godz. 7:30-8:15, odbiera natomiast w 

godz. 14:30-15:30; 

Rodzic/prawny opiekun: 

- wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach realizowanych w ramach „Letniej Akademii 

Młodego Przyrodnika”, organizowanych przez Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie oraz zgodę na 

zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych dziecka   oraz   swoich,   jako   rodzica   

(opiekuna   prawnego), wizerunku dziecka w publikacjach oraz na stronie internetowej Ogrodu 

Botanicznego UMCS w Lublinie; 

- oświadcza,  że  dziecko  nie  ma  żadnych  przeciwskazań  lekarskich  do  zwiększonego wysiłku 

fizycznego;-podpisuje  oświadczenie,  że  zapoznał  się  z  treścią  regulaminu  i  ją  akceptuje  oraz 

zobowiązuje   się   do   przestrzegania regulaminu „Letniej   Akademii   Młodego Przyrodnika”; 

- podpisuje  oświadczenie  o  stanie  zdrowia  dziecka oraz wyraża  zgodę  na  pomiar temperatury ciała 

dziecka; 

-nie wykazuje objawów infekcji  lub  choroby  zakaźnej,  nie  zamieszkiwał z  osobą przebywającą  na  

kwarantannie  lub izolacji  w  warunkach  domowych oraz  nie  miał kontaktu z osobą podejrzaną o 

zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć; 

- udostępnia organizatorowi numer telefonu zapewniający szybką komunikację; 

- rodzic/prawny opiekun przyprowadzający dziecko na zajęcia oraz odbierający dziecko z zajęć, 

zobowiązany jest do zachowania zasad reżimu sanitarnego: posiadania osłony ust i nosa, stosowania 

rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk; 

- zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust; 

- zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru dziecka z zajęć w przypadku wystąpienia u dziecka  

niepokojących  objawów złego  samopoczucia  lub choroby  (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszności). 

Uczestnik zajęć: 

- musi  być  zdrowy,  co  poświadcza  rodzic/prawny  opiekun dziecka  w  pisemnym oświadczeniu  o  

braku u  dziecka infekcji  oraz  objawów  chorobowych  sugerujących chorobę zakaźną;-nie  

zamieszkiwał  z  osobą  przebywającą  na  kwarantannie lub  izolacji  w  warunkach domowych i nie 



miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć,  co  stwierdza  

się  na  podstawie  oświadczenia  rodzica/prawnego opiekuna dziecka; 

-zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  wytycznych  przekazywanych  przez prowadzących zajęcia 

oraz opiekunów grupy, w tym stosowania indywidualnych osłon nosa  i  ust  oraz  mycia  i  dezynfekcji  

rąk,  stosowania  rękawiczek  ochronnych,  przed rozpoczęciem  i  po  rozpoczęciu  zajęć  oraz,  gdy  jest  

to  wymagane  podczas  przebiegu zajęć; 

-przejawiający objawy choroby zostanie odizolowany od pozostałych członków grupy w  odrębnym  

pomieszczeniu  do  czasu  przyjazdu i odebrania  przez rodzica/prawnego opiekuna; 

Organizator: 

-zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom 

zajęć i kadrze prowadzącej zajęcia warsztatowe; 

- zapewnia  uczestnikom  zajęć stały dostęp  do  środków  myjących,  ręczników papierowych, środków 

do dezynfekcji rąk; 

- w   pomieszczeniach   sanitarnych   wywiesza   informacje   (plakaty)   o   sposobie prawidłowego 

mycia i dezynfekcji rąk;-instruuje uczestników zajęć o zasadach bezpieczeństwa, których należy 

przestrzegać podczas udziału w zajęciach, w tym uwzględniających stan zagrożenia epidemicznego oraz 

dba o ich przestrzeganie przez wszystkich uczestników zajęć.  

Opiekunowie grupy: 

- dokonują pomiaru temperatury uczestnikom zajęć;-przed  rozpoczęciem  zajęć oraz   w   ich   trakcie 

przypominają uczestnikom o konieczności i sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz są 

odpowiedzialni za przestrzeganie tego obowiązku; 

- są zobowiązani do regularnego mycia i dezynfekowania rąk oraz stosowania osłony ust i nosa w 

sytuacjach tego wymagających; 

- są zobowiązani w przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć objawów chorobowych, do 

niezwłocznego  powiadomienia  rodzica/opiekuna  prawnego  o  stanie zdrowia podopiecznego i 

konieczności jego odebrania z zajęć; 

- w przypadku   stanu   zagrożenia   życia uczestnika   zajęć zobowiązani są do niezwłocznego wezwania 

służb ratownictwa medycznego. 


