
 

 

 

Wójt Gminy Korzenna 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Korzennej 

 

 

  

- Każdy wyjazd to 10 uczestników + 2 opiekunów 

- Organizator pokrywa koszty: (transport, przewodnik, ubezpieczenie, suchy prowiant)  

- Uczestnicy pokrywają koszty: biletów wstępu  

- Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia osób uczestniczących w wyjazdach, nie tylko 

na podstawie kolejności zgłoszeń, ale również na podstawie częstotliwości udziału                           

w  wyjazdach.  

 

1. Rejs statkiem po jeziorze Rożnowskim, połączony ze zwiedzaniem 

zamku Tropsztyn   
  Koszt biletu : 20 zł  

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej 2 dni przed wyjazdem wraz z kartą zgłoszenia ze względu 

na ubezpieczenie uczestników, w biurze Organizatora tj. Centrum Kultury w Korzennej  / 

Korzenna – Dwór  nr. Tel. 18 4419913, e-mail: kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

CK 

KORZENNA 
CK MOGILNO 

DWÓR 

Lipnica W. 
CK SIEDLCE CK JASIENNA 

20. 07.2020r. 06.07.2020 08.07.2020 05.08.2020 18.08.2020 

 

2. Park Linowy – Krynica 
Koszt biletu :  2 x trasa linowa 50 zł 

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej 2 dni przed wyjazdem wraz z kartą zgłoszenia ze względu 

na ubezpieczenie uczestników, w biurze Organizatora tj. Centrum Kultury w Korzennej  / 

Korzenna – Dwór  nr. Tel. 18 4419913, e-mail: kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 
CK KORZENNA CK 

MOGILNO 
DWÓR 

Lipnica W. 

CK 

SIEDLCE 

CK 

JASIENNA 

CK 

WOJNAROWA 

13.07.2020r. 03.08.2020r. 19.08.2020r. 27.07.2020r. 21.07.2020r. 07.08.2020r 

24.08.2020r.  26.08.2020r.   14.08.2020r. 

 

3. Gokarty – Tarnów  
Koszt biletu : 10 minut - 25 zł 

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej 2 dni przed wyjazdem wraz z kartą zgłoszenia ze względu 

na ubezpieczenie uczestników, w biurze Organizatora tj. Centrum Kultury w Korzennej / 

Korzenna – Dwór  nr. Tel. 18 4419913, e-mail: kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
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Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

CK MOGILNO 
DWÓR Lipnica W. 

 
CK WOJNAROWA 

20.07.2020 r. 15.07.2020 r. 24.07.2020 r. 

 22.07.2020 r. 21.08.2020 r. 

 

 

4. Jamna – piesza wędrówka/ zwiedzanie zakończona grillem 
Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej 2 dni przed wyjazdem wraz z kartą zgłoszenia ze względu 

na ubezpieczenie uczestników, w biurze Organizatora tj. Centrum Kultury w Korzennej  / 

Korzenna – Dwór  nr. Tel. 18 4419913, e-mail: kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

CK MOGILNO CK JASIENNA 

17.08.2020 r. 07.07.2020 r. 

 

5. Rezerwat Skamieniałe Miasto – Pogórze Ciężkowickie  
Zgłoszenia przyjmujemy najróżniej 2 dni przed wyjazdem wraz z kartą zgłoszenia ze względu 

na ubezpieczenie uczestników, w biurze Organizatora tj. Centrum Kultury w Korzennej  / 

Korzenna – Dwór  nr. Tel. 18 4419913, e-mail: kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

DWÓR 

Lipnica W. 
CK SIEDLCE CK WOJNAROWA 

05.08.2020 r. 03.07.2020 r. 10.07.2020 r. 

 

 

W przypadku pojawienia się większej ilości chętnych do uczestnictwa w wycieczkach, 

Centrum Kultury w Korzennej przewiduje zorganizowanie dodatkowych terminów 

wyjazdów.  

 

WYTYCZNE ! 

1. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju, związaną z COVID-19 wyjazdy 

będą organizowane w grupach 10 osobowych .  

2. Przed uczestnictwem w wycieczce pracownicy przejdą szkolenia instruktażowe w 

zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego na zajmowanym stanowisku pracy. 

mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
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Publiczna w Korzennej 

3. Każdemu uczestnikowi przed wejściem do autobusu za zgodą rodziców zostanie 

zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym. Jeśli rodzic nie wyrazi zgody 

musi przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia jego dziecka lub Organizator może 

odmówić zgody na uczestnictwo dziecka/młodzieży w wycieczce. 

4. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z autobusu zobowiązane są do zakrywania 

ust i nosa oraz zachowania 2m dystansu w stosunku do innych dzieci/młodzieży i osób 

przebywających w tym otoczeniu. 

5. Kierowca autobusu wyposażony będzie w przyłbice, maseczkę i płyn dezynfekujący 

6. Opiekunowie wyjazdu  wyposażeni będą w przyłbice, maseczkę i płyn dezynfekujący 

7. W autokarze uczestnicy będą zobowiązani do założenia maseczek ochronnych oraz 

zajęcia co 2 miejsca  

8. Maksymalna liczba osób przebywających w autobusie wynosi 50% miejsc siedzących 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECKA ZAKAŻENIA  

COVID-19. 

1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 

niezwłocznie – jako pierwsze -  odwieźć je do domu 

2. Autobus należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

3. Ustala się listę pracowników i dzieci obecnych w  autobusie, i zaleca stosowanie się 

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

 

 

 

 

BEZPŁATNE !! 
 

1.  Witraż i ceramika 
- grupy 6 osobowe 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej/ Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

CK KORZENNA 

WITRAŻ ( 2 godz. spotkanie ) 

CK KORZENNA 

CERAMIKA ( 2 godz. spotkanie ) 

09.07.2020 r. 07.07.2020 r. 

16.07.2020 r. 14.07.2020 r. 

http://gov.pl/web/koronawirus/
mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
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23.07.2020 r. 21.07.2020 r. 

30.07.2020 r. 28.07.2020 r. 

06.08.2020 r. 05.08.2020 

 

2. Robotyka   
- grupy 10 osobowe 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej / Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

CK MOGILNO 

( 3 godz. 

spotkanie ) 

DWÓR 

Lipnica W. 

( 3 godz. 

spotkanie ) 

CK JASIENNA 

( 3 godz. spotkanie ) 

CK WOJNAROWA 

( 3 godz. spotkanie ) 

    

24.07.2020 r 02.07.2020 r. 05.08.2020 r. 03.07.2020 r. 

31.07.2020 r. 03.07.2020 r. 07.08.2020 r. 07.07.2020 r. 

05.08.2020 r. 06.07.2020 r. 12.08.2020 r. 15.07.2020 r. 

12.08.2020 r. 07.07.2020 r. 14.08.2020 r. 17.07.2020 r. 

21.08.2020 r. 09.07.2020r. 17.08.2020 r. 21.07.2020 r. 

 10.07.2020 r. 21.08.2020 r. 29.07.2020 r. 

 13.07.2020 r. 25.08.2020 r. 31.07.2020 r. 

 14.07.2020 r. 27.08.2020 r.   

 16.07.2020 r.   

 17.07.2020 r.   

 

 

3. Zajęcia kulinarne 

- grupy 10 osobowe 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

CK MOGILNO 

( 2 godz. 

spotkanie ) 

DWÓR 

Lipnica W. 

( 2 godz. 

spotkanie ) 

CK SIEDLCE 

( 2 godz. spotkanie ) 

CK JASIENNA 

( 2 godz. spotkanie ) 

06.08.2020 r. 01.07.2020 r. 14.07.2020 r. 01.07.2020 r. 

13.08.2020 r. 02.07.2020 r. 16.07.2020 r. 02.07.2020 r. 

20.08.2020 r. 03.07.2020 r. 21.07.2020 r. 03.07.2020 r. 

 06.07.2020 r. 23.07.2020 r. 06.07.2020 r. 

mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
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 07.07.2020 r. 28.07.2020 r. 08.07.2020 r. 

 09.07.2020 r. 30.07.2020 r. 10.07.2020 r. 

 10.07.2020 r.   

 13.07.2020 r.   

 

4. Taniec nowoczesny  

- grupy 10 osobowe 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

DWÓR 

Lipnica W. 

 ( 2 godz. spotkanie ) 

CK SIEDLCE  

( 2 godz. spotkanie ) 

CK JASIENNA 

( 2 godz. spotkanie ) 

20.07.2020 r. 11.08.2020 r. 13.07.2020 r. 

21.07.2020 r. 17.08.2020 r. 14.07.2020 r. 

23.07. 2020 r. 19.08.2020 r. 17.07.2020 r. 

24.07.2020 r. 21.08.2020 r. 20.07.2020 r. 

27.07.2020 r. 24.08.2020 r. 22.07.2020 r. 

28.07.2020 r. 26.08.2020 r. 24.07.2020 r. 

30.07.2020 r.  29.07.2020 r. 

03.08.2020 r.  31.07.2020 r. 

04.08.2020 r.   

06.08.2020 r.   

07.08.2020 r.   

10.08.2020 r.   

11.08.2020 r.   

13.08.2020 r.   

14.08.2020 r.   

 

5. Zajęcia „Quiling”- praca z papierem  
- grupy 10 osobowe 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

 

mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
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CK WOJNAROWA 

( 2 godz. spotkanie ) 

07.07.2020 r. 

14.07.2020    r. 

21.07.2020 r. 

28.07.2020 r. 

 

 

6. Zajęcia sportowe  

- grupy 10 osobowe 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

CK MOGILNO (tenis, bilard) 

( 2 godz. spotkanie ) 

CK SIEDLCE ( gry zabawy ruchowe z piłką ) 

( 2 godz. spotkanie ) 

13.07.2020 r. 02.07.2020 r. 

27.07.2020 r. 09.07.2020 r. 

 16.07.2020 r. 

 23.07.2020 r. 

 30.07.2020r. 

 

 

9. Mozaika / Decupage 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

CK KORZENNA 

- 6 osób 
( 2 godz. spotkanie ) 

DWÓR Lipnica W. 

- 10 osób 
( 2 godz. spotkanie ) 

08.07.2020 r. 13.07.2020r. 

15.07.2020 r. 14.07.2020 r. 

22.07.2020 r. 16.07.2020 r. 

29.07.2020 r. 17.07.2020 r. 

05.08.2020 r. 20.07.2020 r. 

 21.07.2020 r. 

mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
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 17.08.2020 r. 

 18.08.2020 r. 

 20.08.2020 r. 

 21.08.2020 r. 

 24.08.2020 r. 

 25.08.2020 r. 

 27.08.2020 r. 

 28.08.2020 

 

8.  Zajęcia „Cuda z papieru” 

- grupy 10 osobowe / wyjątek CK Korzenna 6 osób 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

CK KORZENNA 

- 6 osób 

( 2 godz. spotkanie ) 

CK MOGILNO 

- 6 osób 

( 2 godz. spotkanie ) 

DWÓR Lipnica W. 

6 osób 

( 2 godz. spotkanie ) 

23.07.2020 r. 05.08.2020 r. 23.07.2020 r. 

24.07.2020 r. 06.08.2020 r. 24.07.2020 r. 

27.07.2020 r. 07.08.2020 r. 27.07.2020 r. 

28.07.2020 r. 12.08.2020 r. 28.07.2020 r. 

29.07.2020 r. 13.08.2020 r. 29.07.2020 r. 

30.07.2020 r. 14.08.2020 r. 30.07.2020 r. 

31.07.2020 r. 19.08.2020 r. 31.07.2020 r. 

 20.08.2020 r.  

 21.08.2020 r.  

 

9. Zajęcia historyczne „ Z rodzinnej szuflady” ( I. Detektyw rodzinnych 

historii, II. Drzewa genologiczne, III. Herby) 

- grupy 10 osobowe 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

CK SIEDLCE 

( 2 godz. spotkanie ) 

03.08.2020 r. 

05.08.2020 r. 

07.08.2020 r. 

mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
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10.08.2020 r. 

11.08.2020 r. 

14.08.2020 r. 

20.08.2020 r. 

21.08.2020 r. 

25.08.2020 

 

10.  Malowanie tkanin 

- grupy 10 osobowe 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

CK WOJNAROWA 

( 2 godz. spotkanie ) 

CK 

JASIENNA 

( 2 godz. spotkanie ) 

06.08.2020 r. 10.08.2020 

 

11. Zajęcia „Papier mache”  

- grupy 10 osobowe 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

  

CK MOGILNO 

( 2 godz. spotkanie ) 

SZKOŁA MIŁKOWA 

( 2 godz. spotkanie ) 

10.08.2020 r. 06.08.2020r. 

13.08.2020 r. 13.08.2020 
 

 

 

12.  Warsztaty chemiczne  

- grupy 10 osobowe 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
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CSK 

KORZENNA 

( 2 godz. 

spotkanie ) 

SP MIŁKOWA 

( 2 godz. 

spotkanie )  

DWÓR 

Lipnica W. 

( 2 godz. 

spotkanie ) 
 

CK SIEDLCE 

( 2 godz. 

spotkanie ) 

CK 

JASIENNA 

( 2 godz. 

spotkanie 

) 

CK 

WOJNAROWA 

( 2 godz. 

spotkanie ) 

14.07.2020 r. 09.07.2020 r. 16.07.2020 r. 

 

09.07.2020 r. 16.07.2020  14.07.2020 

 

      13.  Letnia Akademia Malarstwa  

- grupy 10 osobowe 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

DWÓR Lipnica W. 

( 2 godz. spotkanie ) 

17.08.2020 r. 

18.08.2020 r. 

20.08.2020 r. 

21.08.2020 r. 

24.08.2020 r. 

25.08.2020 r. 

27.08.2020 r. 

28.08.2020 

 

14. Warsztaty „ Magiczne Anioły” 

- grupy 10 osobowe 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Dwór, nr. Tel. 18 4419913, e-mail kiwanska@ck.wkorzennej.pl 

Ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek. Zgłoszenie drogą mailową 

nie zwalnia z wypełnienia deklaracji w formie papierowej.  

 

DWÓR Lipnica W. 

( 2 godz. spotkanie ) 

03.08.2020 r. 

04.08.2020 r. 

06.08.2020 r. 

07.08.2020 r. 

10.08.2020 r. 

11.08.2020 r. 

13.08.2020 r. 

14.08.2020 r.  

mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
mailto:kiwanska@ck.wkorzennej.pl
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W przypadku pojawienia się większej ilości chętnych do uczestnictwa w warsztatach lub 

nierównomiernego rozłożenia chętnych uczestników na poszczególne zajęcia, Organizator 

przewiduje zorganizowanie dodatkowych terminów spotkań, bądź przeniesienie 

warsztatów na inną placówkę.  

 

WYTYCZNE ! 

1. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju, związaną z COVID-19 

warsztaty będą organizowane w grupach 10 osobowych, z wyjątkiem zajęć: 

Mozaika, Ceramika, Witraż, Cuda z Papieru – maksymalna ilość uczestników tych 

zajęć wynosi 6 osób.  

2. Warsztaty przewidziane są dla dzieci i młodzieży szkolnej wiek 7+ 

3. Przed i po zajęciach uczestnicy myją i dezynfekują ręce   

4. Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w przyłbice ochronne, które każdorazowo 

będą dezynfekowane. 

5. Pracownik placówki za zgodą rodziców będzie mierzył uczestnikom temperaturę 

termometrem bezdotykowym. Jeśli rodzic nie wyrazi zgody musi przedstawić 

zaświadczenie o stanie zdrowia jego dziecka lub Organizator może odmówić zgody 

na uczestnictwo dziecka/młodzieży w zajęciach.  

6. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z warsztatów zobowiązane są do 

zakrywania ust i nosa oraz zachowania 2m dystansu w stosunku do innych 

dzieci/młodzieży i osób przebywających w tym otoczeniu. 

7. W sali, w której przebywa grupa  usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są 

przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie czyszczone i 

dezynfekowane.                                         

8. Sale do zajęć będą wietrzone po każdych  45 minutach zajęć przez kwadrans.   

9. Zapewniamy, taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki). 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECKA ZAKAŻENIA  

COVID-19. 

 

1. Jeżeli dziecko  manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 

je w wyznaczonym pomieszczeniu, którym jest izolatka  

2. Osoba znajdująca się dzieckiem w pomieszczeniu posiada niezbędne środki ochrony 

oraz zachowuje 2m dystansu 

3. Opiekun placówki  niezwłocznie powiadamia  jednego z rodziców/opiekunów 

prawnych w celu pilnego odebrania dziecka 
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4. Obszar w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu     

sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

W zależności od oceny zagrożenia epidemicznego dyrektor może wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek 

5. Ustala się listę pracowników, dzieci i innych osób obecnych w tym samym czasie w 

części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca stosowanie się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

 

 

BEZPŁATNIE! 

 

 

1. „Przygody Mieszka I”  

Miejsce: Dwór w Lipnicy Wielkiej   

Data : 01.07.2020 r.  

- ze względu na sytuację epidemiczną związana z COVID-19 liczba  uczestników wynosi 40 

osób  

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Korzenna 342 

(ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek) 

 

2. „Żółta ciżemka”  

Miejsce: Dom Kultury Siedlce  

Data: 21.07.2020 r.  

- ze względu na sytuację epidemiczną związana z COVID-19 liczba  uczestników wynosi 25 

osób 

- ze względu na organiczną liczbę uczestników, zgłoszenia przyjmujemy wraz z kartą 

zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, w biurze Organizatora tj. Centrum 

Kultury w Korzennej  / Korzenna 342 

(ewentualnie można dokonywać zgłoszeń u pracowników placówek) 

 

 

 

 

 

 

http://gov.pl/web/koronawirus/
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Szczegółowe informacje  

Osoba do kontaktu :  

Kinga Iwańska, Justyna Semla  

Telefon kontaktowy ; 18 4419913 

Załącznikami do oferty są : 

1. Regulamin  

2. Karta zgłoszenia 

3. Oświadczenie  

4. Klauzula informacyjna RODO 

5. Procedura  

          - Wytyczne przeciwepidemiczne GIS     


