Regulamin uczestnictwa w zajęciach obowiązujący w okresie pandemii
koronawirusa COViD-19
Ogólne zasady organizacji zajęć
1. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w klubie do niezbędnego minimum, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
tylko osoby zdrowe).
2. Podczas prowadzonych zajęć jest zakaz podawania posiłków oraz napojów.
3. Korzystanie z szatni jest okresowo zawieszone.
4. Z toalet należy korzystać pojedynczo tzn. w przedsionkach przed kabinami powinna znajdować się
jedna osoba.
5. Do komunikacji z klubami wskazany jest kontakt telefoniczny, mailowy oraz poprzez media
społecznościowe.
6. Płatności - powinny obywać się przelewami na konto. W uzasadnionych przypadkach jest
możliwość płatności gotówką. Każdorazowo wymaga to uzgodnienia z kierownikiem Klubu.
Ogólne zasady udziału w zajęciach
1. W zajęciach biorą udział uczestnicy, którzy wcześniej zapisali się na poszczególne zajęcia oraz
zapoznali się z obowiązującym regulaminem. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zasady
zgłoszeń ustalane są w poszczególnych Klubach. Pierwszeństwo udziału w zajęciach posiadają
uczestnicy korzystający wcześniej z oferty Ośrodka Kultury w ciągu roku szkolnego 2019/2020
(ograniczenie dotyczy spełnienia wymogu dotyczącego przestrzeni przeznaczonej na 1 uczestnika).
2. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie zdrowy uczestnik, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
3. Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
uczestnik ten nie może korzystać z oferty Ośrodka Kultury.
4. Podczas trwania zajęć w Klubach nie mogą przebywać osoby niezapisane na zajęcia.
5. Niepełnoletnich uczestników mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
§ 3 Do obowiązków uczestników zajęć należy:
1. Zapoznać się z obecnie obowiązującym Regulaminem uczestnictwa w zajęciach i go stosować.
W przypadku braku stosowania się do regulaminu uczestnik może być usunięty z zajęć.
2. Nosić maseczki ochronne zakrywające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia.)
3. Przychodzić na zajęcia tuż przed ich rozpoczęciem, aby uniknąć zbędnego przebywania w klubie.
4. Zaraz po wejściu do lokalu zdezynfekować ręce oraz regularnie je myć wodą z mydłem zgodnie
z instrukcją, w razie korzystania z rękawiczek jednorazowych należy je zdezynfekować
5. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego pojemnika na odpady i umyć ręce.
6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, nie podawać ręki na
powitanie.
7. Zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 metry.
8. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów sugerujących zakażenie koronawirusem:
 pozostać w domu i nie uczestniczyć w zajęciach,





skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że
mogą być zakażeni koronawirusem,
poinformować niezwłocznie pracowników klubu o wystąpieniu objawów.

Do obowiązków rodziców i opiekunów uczestników niepełnoletnich:
1. Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki z zachowaniem zasady – 1
rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m.
2. Nosić maseczki ochronne zakrywające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia.)
3. Zaraz po wejściu do lokalu zdezynfekować ręce oraz regularnie je myć wodą z mydłem zgodnie
z instrukcją, w razie korzystania z rękawiczek jednorazowych należy je zdezynfekować
4. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego pojemnika na odpady i umyć ręce.
5. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
6. Zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 metry.
7. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami wychowanka, rodzice
zobowiązują się do odbierania telefonów kontaktowych, które mogą zostać użyte w razie
konieczności natychmiastowego odbioru niepełnoletniego uczestnika, z powodu zaobserwowania
objawów choroby.
8. Zadaniem rodzica jest dopilnowanie, aby dziecko nie zabierało ze sobą na zajęciach żadnych
zbędnych przedmiotów. Za przedmioty zbędne rozumie się takie, które nie są konieczne do udziału
w zajęciach.
9. Przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania uczestnika zajęć w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i zminimalizowania możliwości kontaktów z innymi rodzicami.
10. Poinformować niezwłocznie pracowników klubu o przypadkach występowania u nich lub u dzieci
będących pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

