
Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 14/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

Regulamin prowadzenia zajęć Amatorskiego Ruchu Artystycznego  

w budynkach GCK w czasie trwania epidemii COVID-19 

 
1. W budynkach GCK mogą przebywać: 

 osoby, które uczestniczą w zajęciach, 

 instruktorzy, prowadzący zajęcia, 

 pracownicy GCK. 

2. W zajęciach stałych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zostały na nie zapisane, złożył stosowne 

oświadczenie, bądź w przypadku osób nieletnich oświadczenie takie złożył ich rodzic/opiekun prawny. 

3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są przychodzić na zajęcia punktualnie, na 5 minut przed ich rozpoczęciem. 

Niedopuszczalne jest wcześniejsze gromadzenie się uczestników zajęć i ich opiekunów wewnątrz 

budynku. Rodzice mają zakaz oczekiwania na dzieci w budynku instytucji. 

4. Wszyscy uczestnicy zajęć są wpuszczani przez instruktora lub pracownika GCK do budynku na 5 minut 

przed ich rozpoczęciem. 

5. Osobom z objawami choroby, tj. gorączka, kaszlem zakazuje się przychodzenia na zajęcia, a także 

przebywania w budynkach GCK w Grajewie. Jeśli objawy wystąpią podczas zajęć zostanie niezwłocznie 

wdrożona Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej (COVID-19) w GCK  

w Grajewie. 

6. Do budynku wszyscy uczestnicy zajęć wchodzą we własnych maseczkach ochronnych i przed ich 

rozpoczęciem zobowiązani są do odkażenia rąk płynem dezynfekującym, znajdującym się przy wejściu. 

7. W czasie zajęć artystycznych dopuszcza się nie korzystanie z maseczek ochronnych z jednoczesnym 

obowiązkiem zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy uczestnikami zajęć. 

8. Zaleca się ograniczenie tzw. „przebierania” do niezbędnego minimum, a w razie takiej potrzeby odbywa 

się ono w miejscu wskazanym przez Instruktora. 

9. W razie potrzeby z toalety, w tym samym czasie, może korzystać tyko jedna osoba. 

10. Podczas kaszlu i kichania uczestnik zobowiązany jest zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - 

jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

11. Uczestnik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

12. Po skończonych zajęciach uczestnik opuszcza budynek bez zbędnej zwłoki. 

13. Wprowadza się 15 min. przerwy technicznej między kolejnymi zajęciami, w trakcie której Instruktorzy 

prowadzący zajęcia są zobowiązani, o ile jest taka możliwość przewietrzyć użytkowane pomieszczenia. 

14. Maksymalna liczba uczestników zajęć w poszczególnych pomieszczeniach powinna być zgodna  

z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

15. Ustala się następujące drogi wejścia-wyjścia do poszczególnych pomieszczeń w budynku GCK: 

 Sala widowiskowo-kinowa GCK – wejście przez drzwi kinowe, wyjście klatką schodową kina, 

 Sala klubowa GCK – wejście i wyjście drzwiami GCK,  

 Pracownia ceramiczno-plastyczna – wejście i wyjście drzwiami zewnętrznymi do pracowni 

plastycznej od ulicy, 

 Pomieszczenie UTW – wejście i wyjście drzwiami od strony biblioteki. 

  



OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO / UCZESTNIKA ZAJĘĆ STAŁYCH  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY 

 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć:  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałam(em) się i akceptuję Regulaminy i procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w Grajewskim Centrum Kultury, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich 

zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma(y) możliwości zarażenia się / zarażenia się mojego dziecka* COVID-19, moich 

domowników i innych uczestników zajęć w Grajewskim Centrum Kultury.  

3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich 

uczestników zajęć wraz z pracownikami jednostki, jak również ich rodzinami. 

4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem moim / mojego dziecka*  

w zajęciach w Grajewskim Centrum Kultury, oraz narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej 

stronie. 

5. Nie jestem, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie są objęci 

kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

6. Oświadczam, że ja / moje dziecko* jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie 

wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.  

7. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie / mojego dziecka*: gorączka, duszności, katar, kaszel,  

i nie miałam(em) / nie miało ono* styczności z osobami, które wg posiadanych przeze mnie informacji 

mogły być nosicielem wirusa SARS-CoV-2.   

8. Wyrażam zgodę na ewentualne mierzenie temperatury mojej / mojego dziecka* przed rozpoczęciem się 

zajęć oraz pomiar temperatury w trakcie ich trwania. 

9. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do 

każdorazowego odbierania telefonu od pracowników Grajewskiego Centrum Kultury i odebrania dziecka 

z zajęć w trybie natychmiastowym.   

10.  O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Grajewskiego 

Centrum Kultury lub pracownika Grajewskiego Centrum Kultury.  

11. W przypadku zarażenia COVID-19 u mnie / mojego dziecka * lub osób, z którymi miałam / miało ono * 

bezpośredni kontakt na terenie GCK, wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepid danych 

osobowych moich / mojego dziecka *.  

 

 

 

.........................................   .................................................................................................. 
       Miejscowość i data            Podpis rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego 

 


