Załącznik do Zarządzenia Nr
z dnia 29 sierpnia Dyrektora
Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bieczu

REGULAMIN OPIEKI NAD DZIECKIEM
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Bieczu
1. Opieka nad dzieckiem w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej zwanej dalej „Biblioteką”
odbywa się w ramach projektu „Biblioteczne ciocie”.
2. Pozostawienie dziecka pod opieką bibliotekarza jest bezpłatne.
3. Opiekunowie prawni dzieci, którzy będą korzystać z opieki bibliotekarza obowiązani są
zapoznać się z Regulaminem Opieki nad dzieckiem w ramach projektu „Biblioteczne ciocie”
zwanego dalej „Regulaminem”.
4. Pod opieką personelu bibliotecznego można pozostawić dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat.
a) Dzieci w wieku 1 – 3 lat do 30 minut
b) Dzieci w wieku 4-5 lat do 60 minut
5. W przypadku, gdy opiekun nie może odebrać dziecka w ustalonym czasie, obowiązany jest
powiadomić bibliotekarza o tym fakcie.
6. Bibliotekarz może mieć pod opieką maksymalnie:
a) Roczne dzieci – jedno dziecko
b) Dwuletnie i trzyletnie dzieci – dwoje dzieci
c) Czteroletnie i pięcioletnie – troje dzieci
7. Bibliotekarz może odmówić opieki nad dzieckiem, jeśli w danym momencie opiekuje się już
maksymalną ilością dzieci.
8. Rodzic lub opiekun dziecka ma obowiązek wypełnić Kartę pobytu dziecka zwaną dalej „Kartą”
(Załącznik do niniejszego Regulaminu) i wpisać kontakt telefoniczny (do siebie i do innego
opiekuna dziecka).
9. Jeśli dziecko nie będzie odbierane przez podanego w „Karcie” opiekuna prawnego , to
opiekun zobowiązany jest do wypisania upoważnienia osobie pełnoletniej. Osoba ta będzie
mogła odebrać dziecko za okazaniem dokumentu ze zdjęciem.
10. Bibliotekarze nie mają obowiązku karmienia dzieci, przewijania oraz ich przebierania.
11. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek udzielania pełnej informacji
o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo.
12. W przypadku nieprzewidzianych zachowań dziecka (np. płacze, jest niespokojne), opiekun
dziecka ma obowiązek niezwłocznie stawić się w Bibliotece na telefoniczne wezwanie
bibliotekarza.
13. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, bibliotekarz ma prawo odmówić dalszej opieki
nad dzieckiem.
14. Opiekunowie dzieci pozostawiają je pod opieką bibliotekarza na własną odpowiedzialność.
15. Opiekun dziecka obowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
opiekuna i dziecka, jak również zgodę na publikację wizerunku. (Załącznik Nr 15 do Polityki
bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych w MiGBP
w Bieczu).

16. Biblioteka zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia dziecka pod opiekę z powodu siły wyższej
(np. brak gazu, brak personelu).
17. Przy każdorazowym pozostawieniu dziecka pod opieką, jego opiekun obowiązany jest wyrazić
pisemną zgodę na przestrzeganie zasad określonych niniejszym „Regulaminem”.

Załącznik do Regulaminu
Opieki nad dzieckiem
w Miejskiej i Gminnej
Bibliotece Publicznej
w Bieczu

KARTA POBYTU DZIECKA

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………..………………………………………
2. Wiek dziecka …………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Informacje o sytuacji zdrowotnej dziecka………………………………………………………………………………..
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka ………………………………………………….……………………….
5. Telefony kontaktowe ……………………………………………………………………………………………………………..
6. Osoba upoważniona do odbioru dziecka ……………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

……………………………………………………………….
Podpis opiekuna prawnego dziecka

