
 

 

       Załącznik do Zarządzenia nr 524 z 22.12.2022 r. 
Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie 

 

REGULAMIN PUNKTU OPIEKI DLA DZIECI BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY 

 

1. Punkt opieki („Punkt”) mieści się w osobnym pomieszczeniu, wydzielonym do tego celu przez Białołęcki 
Ośrodek Kultury w Warszawie, ul. Vincenta van Gogha 1 oraz ul. Głębocka 66 (dalej, jako BOK). 

2. BOK udostępnia Punkt opieki wyłącznie na czas trwania organizowanych w BOK wydarzeń (koncerty, 
przedstawienia teatralne, wernisaże etc.).   

3. Punkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat.  
4. Pozostawianie dzieci w Punkcie opieki jest bezpłatne. 
5. Pozostawienie dziecka w Punkcie opieki wymaga wcześniejszego zapisania (zapisy na cykl ruszają  

w momencie startu sprzedaży danego Wydarzenia). Zgłoszenia odbywają się mailowo pod adresem 
kasa@bok.waw.pl, lub telefonicznie pod numerem (22) 300 48 00 wew. 1 lub 2. 

6. Do Punktu opieki może zostać przyjętych maksymalnie 8 dzieci. 
7. Osoby pozostawiające dzieci w Punkcie opieki są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem oraz do podpisania oświadczenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego 
Regulaminu. 

8. Dzieci niepełnosprawne pozostawione w Punkcie opieki, muszą znajdować się pod opieką opiekuna 
prawnego. Pozostawienie dziecka niepełnosprawnego bez opieki opiekuna prawnego jest możliwe 
jedynie po ustaleniu tego faktu z obsługą Punktu opieki. Punkt opieki zastrzega sobie prawo do 
odmowy przyjęcia dziecka niepełnosprawnego bez opieki opiekuna prawnego, w przypadku, gdy 
warunki oraz zapewniana przez Punkt opieka jest w ocenie pracownika Punktu niewystarczająca do 
wykonania prawidłowej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. 

9. Z uwzględnieniem postanowień ustępu 8, Punkt świadczy opiekę wyłącznie dla dzieci zdrowych. Punkt 
zastrzega sobie prawo do odmowy opieki nad dzieckiem, które w opinii pracownika Punktu przejawia 
oznaki choroby np. gorączka, katar, kaszel, duszności.   

10. Przed pozostawieniem dziecka opiekun prawny zobowiązany jest zawiadomić pracownika Punktu  
o wszelkich chorobach, na które dziecko cierpi.  

11. Opiekę nad dziećmi – z uwzględnieniem ust. 8 – sprawują osoby wyznaczone do tego celu przez BOK. 
12. Rodziców/opiekunów prosimy o pozostawianie dzieci bez łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób 

mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Punkcie.   
13. Osoby pozostawiające dzieci w Punkcie są zobowiązane do poinformowania dzieci o obowiązku 

bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z urządzeń znajdujących się w Punkcie oraz 
kulturalnego zachowania w trakcie pobytu w Punkcie. 

14. Osoby pozostawiające dzieci w Punkcie są zobowiązane do ich odebrania niezwłocznie po zakończeniu 
wydarzenia na czas, którego dzieci zostały pozostawione pod opieką BOK, nie później jednak niż  
w ciągu 30 minut od chwili zakończenia wydarzenia. 

15. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez 
swoje dzieci. 

16. Za rzeczy pozostawione w Punkcie opieki, BOK nie ponosi odpowiedzialności.   



 

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego 
COVID-19 

 

1. W Punkcie opieki mogą przebywać dzieci, które są zdrowe, nie mają objawów choroby takich jak 
gorączka, uporczywy kaszel, duszności. 

2. Przed wejściem do punktu opieki należy zdezynfekować ręce. 
3. Na teren Punktu opieki nie można wnosić własnych zabawek. 
4. Punkt opieki podlega bieżącej dezynfekcji.  
5. W przypadku zaobserwowania u dziecka oznak choroby takich jak gorączka, uporczywy kaszel, 

duszności, pracownik Punktu opieki zawiadomi telefonicznie rodzica/opiekuna prawnego.  
W takim przypadku rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie stawić się w Punkcie 
opieki. 

6. Dziecko, u którego zaobserwowano oznaki choroby, zostanie odizolowane od pozostałych dzieci.  

 
 

 


