Regulamin Rezerwatu Dzikich Dzieci organizowanego w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin przez Centrum Kultury w Lublinie
w trakcie epidemii SARS – CoV2 w Polsce

I.

Postanowienia ogólne

1. Rezerwat Dzikich Dzieci realizowany jest przez Pracownię SZTUCZKA - Centrum Kultury
w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, zwane dalej Organizatorem, w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
2. Rezerwat Dzikich Dzieci, dalej Rezerwat, realizowany jest w miesiącach lipiec-sierpień
2020 r., od poniedziałku do niedzieli w godz.: 9:00 – 13:00; 14:00 – 18:00, na terenie
ogrodu przy Kościele p. w. Nawrócenia Św. Pawła przy ul. Dolna Panny Marii 8.
3. W godzinach 13:00-14:00 ze względu na procedury sanitarne Rezerwat jest niedostępny
dla Uczestników.
4. Wszelkie formy aktywności i działań w ramach Rezerwatu realizowane są zgodnie z
obowiązującymi przepisami ogólnymi, w tym m.in.: Rozporządzeniem Rady Ministrów w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Kulturowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
5. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację przez opiekunów i przedstawicieli
ustawowych wszystkich warunków Organizatora przewidzianych dla wydarzenia. Działanie
skierowane jest do dzieci w wieku od 0 do 15 lat. Przy czym wyróżniamy podział terenu na
Strefę Buforową i Ścisły Rezerwat.
6. Celem działania jest umożliwienie Uczestnikom stworzenia przestrzeni do samodzielnego
działania, podejmowania kreatywnych aktywności jak i stworzenia naturalnej sytuacji
współdziałania w grupie rówieśniczej.
7. Definicje:
a) Playworkerami w Rezerwacie są pełnoletnie osoby fizyczne odpowiednio
przeszkolone w ramach kursu Playworkingu i prowadzące permanentne
warsztaty odbywające się na terenie Rezerwatu. Stwarzają dzieciom warunki
działania, udostępniają materiały budowlane i narzędzia, nadzorują
bezpieczeństwo działań, udzielają wskazówek i w razie konieczności pomocy.
b) Uczestnikiem jest niepełnoletnia osoba fizyczna w wieku od 7 do 15 lat
korzystająca z Rezerwatu Dzikich Dzieci, na zasadach określonych niniejszym
regulaminem, zgłoszona przez przedstawiciela ustawowego, bądź opiekuna w
Karcie Zgłoszenia, zapoznana z zasadami aktywności i bezpieczeństwa
sanitarnego oraz Kodeksem Honorowym obowiązującym w Rezerwacie i
zobowiązana do przestrzegania ich.
c) Rezerwat Dzikich Dzieci to zorganizowane przez Pracownię SZTUCZKA
działanie ukierunkowane na czasowe zapewnienie Uczestnikom naturalnych
warunków rozwoju harmonijnego z przyrodą i rówieśnikami.
d) Strefa Buforowa - dla dzieci poniżej 7 r. ż. (tu mogą przebywać dzieci tylko
pod opieką przedstawiciela ustawowego). Jednorazowo może znajdować się
max. 60 osób (dzieci oraz rodzice lub opiekunowie).
e) Ścisły Rezerwat - dla dzieci powyżej 7 r. ż. (tu przebywają tylko dzieci,
Playworkerzy oraz Organizatorzy). Jednorazowo może znajdować się max. 30
dzieci.
f) Przedstawiciel Ustawowy – rodzic, opiekun na podstawie orzeczenia sądu lub
kuratora.
8. Korzystanie z Rezerwatu jest całkowicie nieodpłatne. W ramach działalności Rezerwatu
nieprzewidziane są posiłki.

9. Wydarzenie jest objęte ubezpieczeniem w ramach działań programowych Centrum Kultury
w Lublinie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie zajęć oraz
niniejszym regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny zmiany.

II.

Warunki uczestnictwa w Rezerwacie Dzikich Dzieci.

1. Każda z osób uczestniczących w Rezerwacie, w tym uczestnik, jest odpowiedzialna za
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w tym wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w
celu zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa.
2. Uczestnicy oczekujący na wejście na teren Rezerwatu zobowiązani są do zachowania
dystansu społecznego min. 2 metry odległości od innych oczekujących z wyłączeniem
osób z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia oraz osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osób z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan
zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.
3. W sytuacji, gdy na terenie Ścisłego Rezerwatu jest ponad 30 osób, a w Strefie Buforowej
60 osób i nie można zachować dystansu społecznego, Organizator może uniemożliwić
dostęp kolejnym osobom na teren Ścisłego Rezerwatu.
4. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest akceptacja Regulaminu oraz wypełnienie
„Karty Zgłoszenia Dziecka” przez przedstawiciela prawnego/opiekuna.
5. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny zobowiązany jest:
a) Pozostawić numer telefonu kontaktowego i umożliwić nieograniczony kontakt za
jego pomocą w trakcie trwania Rezerwatu.
b) Poinformować w karcie zgłoszenia dziecka o wszelkich dolegliwościach czy
chorobach dziecka, o których wiedza może wpłynąć na jakość sprawowanej nad
nim opieki.
c) Okazać legitymację szkolną dziecka.
6. Na terenie Rezerwatu może przebywać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
W przypadku gdy dziecko zamanifestuje bądź przejawi objawy choroby Organizator
zastrzega sobie natychmiastowe przerwanie pobytu uczestnika na terenie Rezerwatu i
niezwłoczne wszczęcie procedur bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
7. Nie zaleca się sprawowania opieki nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym ze Strefy
Buforowej przez osobę powyżej 60 roku życia lub młodszą lecz z istotnymi problemami
zdrowotnymi.
8. Nie dopuszcza się opieki nad dzieckiem osobom pod wpływem alkoholu i innych środków
odurzających. Wszelkie niepokojące sytuacje będą zgłaszane do odpowiednich służb.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka na teren Rezerwatu.
10. Przedstawiciel ustawowy/opiekun dzieci powyżej 7 r. ż. może przyprowadzać i zabierać
dziecko osobiście. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doprowadzanie i
odprowadzanie Uczestników.
11. Przedstawiciel ustawowy/opiekun dzieci poniżej 7 r. ż. zobowiązany jest przyprowadzać i
odbierać dziecko osobiście jak i sprawować nad nim opiekę w Strefie Buforowej.
12. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie po przyjściu do Rezerwatu zgłosić swoje
przybycie oraz chęć opuszczenia Rezerwatu w Punkcie Info.
13. Za ewentualne szkody spowodowane przez Uczestnika na terenie Rezerwatu odpowiadają
jego przedstawiciele ustawowi/opiekunowie.
14. Uczestnicy Rezerwatu mają prawo do: udziału we wszystkich aktywnościach
przewidzianych w programie (adekwatnych do ich wieku), korzystania ze wszystkich

atrakcji, urządzeń, sprzętów i materiałów przeznaczonych do ich dyspozycji, składania
uwag i propozycji.
15. Za wszelkie przedmioty przyniesione na teren Strefy Buforowej odpowiada przedstawiciel
ustawowy/opiekun.
16. Zaleca się, aby dzieci podczas zabawy nie wymieniały się przedmiotami zarówno
zapewnionymi przez organizatora jak i własnymi.
17. Zaleca się, aby przedmioty wnoszone na teren Rezerwatu były zdezynfekowane przez
przedstawiciela ustawowego/opiekuna.
18. Zaleca się, aby zabawki po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem
detergentu lub wyprane.
19. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad higieny i ochrony:
a) Unikania bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy
b) Kasłania/kichania w chusteczkę lub zgięcie łokciowe - nie w kierunku innych
c) Dokładnego mycia rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie
na terenie Rezerwatu
d) Zabezpieczenia stopy obuwiem z zakrytymi palcami
e) Korzystania z rękawic ochronnych w trakcie udziału w wydarzeniu, zapewnionych
przez organizatora
20. Spożywanie własnych posiłków oraz napojów może odbywać się tylko w wyznaczonych
miejscach wskazanych przez Organizatora.
21. Uczestnicy Rezerwatu mają obowiązek:
a) Przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wszelkich wymogów i regulacji
obowiązujących w Rezerwacie;
b) Wykonywać polecenia Playworkerów;
c) Unikać zachowań mogących narazić na niebezpieczeństwo siebie lub innych;
d) Nie oddalać się bez opieki z Rezerwatu bez uprzedniego poinformowania o tym
Playworkerów;
e) Traktować z szacunkiem innych Uczestników, prowadzących warsztaty, Playworkerów
oraz ich pracę;
f) Szanować własność oraz inne prawa majątkowe pozostałych osób;
g) Nie korzystać z jakichkolwiek środków niedozwolonych prawem dla dzieci.
22. W przypadku niewypełniania opisanych powyżej obowiązków przedstawiciel
ustawowy/opiekun może zostać poproszony przez Organizatorów o wcześniejsze lub
natychmiastowe odebranie dziecka, które nie spełnia warunków uczestnictwa.
III. Zobowiązania Organizatora:
Organizator zobowiązuje się do:
1. Wygrodzenia terenu Rezerwatu i wyznaczenia wejścia i wyjścia, wyznaczenia stref dla
Uczestników.
2. Zapewnienia płynu dezynfekcyjnego dla Uczestników i pracowników Rezerwatu.
3. Umieszczenia zasad uczestnictwa w wydarzeniach w eksponowanym miejscu przy
wejściu/wyjściu.
4. Każdorazowej dezynfekcji
narzędzi wykorzystywanych na terenie Rezerwatu po
zakończeniu użytkowania ich przez dziecko, którą przeprowadza się zgodnie z
przeznaczeniem danego produktu biobójczego, zgodnie z wykazem produktów
biobójczych przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni wg zaleceń GIS.
5. Zapewnienia Playworkerom maseczek lub przyłbic (zakrywających usta i nos) w przypadku
niemożności zachowania dystansu społecznego oraz zapewnienia możliwości dezynfekcji
rąk, do której są zobligowani wewnętrznym regulaminem.
6. Monitorowania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia Rezerwatu z użyciem detergentu i/lub

dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni Rezerwatu będzie
odbywać się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób.
7. Poinformowania wszelkich służb publicznych: sanepid, policja, straż pożarna i straż
miejska o terminie i charakterze wydarzenia.
8. Dołożenia wszelkich starań by stworzyć warunki do atrakcyjnej i bezpiecznej formy
aktywności dzięki zapewnieniu odpowiednich materiałów, narzędzi oraz przeszkolonego
personelu w zakresie Playworkingu, pierwszej pomocy oraz BHP.
9. Utrzymywania i użytkowania Rezerwatu zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności
dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez
niedopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności
technicznych.
11. Zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego obiektu poprzez zlokalizowanie
odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, i dedykowanych pojemników na
użyte środki ochrony osobistej, zależnie od wielkości obiektu i liczby przebywających osób
oraz zapewnienia odpowiedniej ilości toalet oraz ich dezynfekcji.
Dodatkowo :
1. Organizator zastrzega sobie prawo do bieżącego i stałego kontrolowania
bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego wydarzeń.
2. Organizator zapewnia pranie rękawic roboczych wielorazowego użytku. Pranie
odbywa się w temperaturze minimum 60º C z dodatkiem atestowanego detergentu.
Uprane rękawice będą dostarczane w reżimie sanitarnym. Centrum Kultury w Lublinie
współpracuje z pralnią, której proces prania posiada certyfikat Państwowego Zakładu
Higieny.
3. Zgodnie z wytycznymi GIS dotyczących piaskownic Organizator zobowiązany jest
do spełnienia wymagań higienicznych poprzez:
a) Zasłanianie piaskownic na noc i w innych okresach, gdy nie jest użytkowana
b) Wymienianie piasku w piaskownicy co najmniej przed oraz w trakcie sezonu
letniego
c) Wymienianie piasku w piaskownicy każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności
widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych).
4. Organizator nie zapewnia zabawek na terenie Strefy Buforowej.
5. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy zagubione lub uszkodzone przez
Uczestników w trakcie trwania wydarzenia.
6. Organizator w widocznym miejscu wywiesi instrukcję mycia rąk oraz numery telefonów
do odpowiednich służb.

