
REGULAMIN ZAJĘĆ I WARSZTATÓW 

odbywających się w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu  

w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce 

1. Uczestników zajęć i warsztatów obowiązuje: 

a) zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m od innych uczestników, chyba że w 

danych okolicznościach jest to niemożliwe, 

b) zakrywanie ust i nosa w budynku CKiSz do momentu wejścia na zajęcia, 

c) samodzielne wyposażenie się w materiały ochrony osobistej typu maseczki, 

d) dezynfekcja rąk przy wchodzeniu do budynku CKiSz; 

e) poddanie się przy wejściu pomiarowi temperatury ciała przez pracownika CKiSz 

(osoby z podwyższoną temperaturą nie będą mogły wejść do budynku), 

f) wykonywanie poleceń instruktora prowadzącego zajęcia, 

g) bezzwłoczne zgłoszenie instruktorowi wszelkich dolegliwości zdrowotnych, 

h) w przypadku uczestników niepełnoletnich dostarczenie na pierwsze zajęcia 

oświadczenia zawierającego zgodę na udział w zajęciach podpisanego przez 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wg wzoru jak w Załączniku Nr 1 

do regulaminu, w przypadku osób pełnoletnich wg wzoru jak w Załącznik Nr 2. 

i) w przypadku korzystania  ze wspólnych narzędzi i materiałów uczestnicy mają 

obowiązek posiadania własnych rękawiczek jednorazowych, 

j) po zakończeniu zajęć rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie budynku CKiSz, 

k) w przypadku gdy dziecko przyniosło ze sobą własne przedmioty, instructor oddaje je 

rodzicom.  

2. Instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do: 

a) kontroli przestrzegania przez uczestników zajęć/warsztatów obowiązków 

wynikających z przepisów prawa i niniejszego regulaminu związanych ze stanem 

epidemii, w tym w miarę możliwości zachowania bezpiecznej odległości od siebie, 

b) obowiązkowej dezynfekcji rąk przed i po zajęciach, 

c) przed wejściem do budynku poddanie się pomiarowi temperatury przeprowadzonej 

przez pracownika CKiSz,  

d) wykonywanie dezynfekcji sprzętu, która jest celowa z punktu widzenia wymogów 

ochrony sanitarnej i przeciwdziałania rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-COV-2  po 

każdym uczestniku zajęć/grupie, 



e) wietrzenia pomieszczeń i zapewnienie 15 - minutowych odstępów pomiędzy 

wchodzącymi i wychodzącymi  uczestnikami/grupami korzystającycmi z 

poszczególnych pomieszczeń. 

3. Rodzice/ opiekunowie nie mogą pozostawać na terenie budynku w czasie trwania zajęć. 

4. Uczestnik zajęć/warsztatów, pozostający we wspólnym gospodarstwie 

domowym/zamieszkujący z osobą objętą obowiązkiem kwarantanny bądź znajdującej się pod 

nadzorem epidemiologicznym nie może uczestniczyć w zajęciach/warsztatach oraz jest 

zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora. 

5. Do budynku mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez niepokojących objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

6. Uczestnik zajęć/warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie 

wytycznych do Regulaminu. 

7. Załącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu jest oświadczenie – zgoda na udział dziecka w 

zajęciach/zarsztatach i na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną, 

Załącznikiem Nr 2 do niniejszego regulaminu jest oświadczenie – zgoda na udział w 

zajęciach/warsztatach osoby pełnoletniej i na przetwarzanie danych osobowych wraz z 

klauzulą informacyjną,   

Załącznikiem Nr 3 – do niniejszego regulaminu jest oświadczenie instruktora o zapoznaniu się 

z regulaminem oraz zgoda na przetwarzenie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną. 

 


