
Załącznik nr 1  

do Instrukcji dotyczącej stopniowego i ograniczonego przywracania działalności 

Gminnego Ośrodka  Kultury w Zaklikowie 

 

Regulamin zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaklikowie 

podczas stanu zagrożenia epidemicznego 

 

1. Zajęcia artystyczne mogą odbywać się w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury 

w Zaklikowie, tj. pomiędzy 8.00 a 22.00 w dni robocze według planu ustalonego między 

instruktorem i członkiem / członkami zespołu, a w przypadku osób nieletnich – z rodzicem 

/ opiekunem prawnym.  W dni wolne od pracy istnieje możliwość odbycia zajęć po 

uprzednim zgłoszeniu tego faktu osobom odpowiedzialnym za harmonogram zajęć i 

zabezpieczeniu obsługi budynku. 

2.  W czasie zagrożenia epidemicznego na teren Gminnego Ośrodka Kultury w celu 

odbycia zajęć wchodzi w miarę możliwości jedynie uczestnik zajęć, po uprzednim ustaleniu 

z instruktorem; osoby nieletnie mogą przyjść na zajęcia pod opieką rodzica / opiekuna 

prawnego, jednak rodzice / opiekunowie nie mogą być obecni podczas prowadzenia zajęć 

w salach prób wewnątrz budynku. 

3.  Rodzice / opiekunowie mogą czekać na nieletniego uczestnika zajęć poza budynkiem 

GOK z uwagi na restrykcje dotyczące liczby osób w pomieszczeniach. 

4.  Na zajęcia należy przychodzić stosując środki ochrony indywidualnej, zakrywające usta 

i nos.  

5. Po wejściu na teren obiektu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.  

6. Na zajęciach nie korzystamy z telefonów oraz innych urządzeń nie poddanych 

uprzednio dezynfekcji.  

7. Na terenie obiektu, a także podczas zajęć należy przestrzegać reżimu sanitarnego 

(zachowując odległość 1,5 metra oraz stosując się do limitu osób przebywających w danym 

pomieszczeniu).  

8. Należy stosować się do poleceń personelu Gminnego Ośrodka  Kultury w Zaklikowie w 

zakresie utrzymania reżimu sanitarnego. 

9. Instruktor/osoba prowadząca zajęcia zobowiązany jest do wietrzenia zajmowanego 

pomieszczenia co godzinę przez 15 minut oraz pilnowania utrzymania reżimu sanitarnego  

przez uczestników zajęć. 

10. Osoby deklarujące chęć udziału dziecka w zajęciach organizowanych w Gminnym 

Ośrodku  Kultury w Zaklikowie zobowiązane są wypełnić stosowne oświadczenia, 

stanowiące załącznik nr 3 do „Instrukcji dotyczącej stopniowego i ograniczonego 

przywracania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie”.  

11. Osoby dorosłe, deklarujące udział w zajęciach organizowanych w Gminnym Ośrodku  

Kultury w Zaklikowie oraz Filii GOK w Lipie zobowiązane są wypełnić stosowne 

oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

12. Przestrzeganie zapisów zawartych w „Regulaminie zajęć prowadzonych w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Zaklikowie podczas stanu zagrożenia epidemicznego” oraz stosowanie 

się do powyższych informacji jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach i przebywania na 

terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie oraz Filii GOK w Lipie. 

 

Regulamin stosuje się od dnia 6 lipca 2020 r. aż do odwołania 


