
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020 

Dyrektora Domu Kultury w Powidzu z 

dnia 3 czerwca 2020 r.  

 

„Regulamin zajęć w Domu Kultury w Powidzu w okresie epidemii wirusa SARs-CoV-2” 
wydany na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 
 

 

1. Przed wejściem na zajęcia uczestnik zajęd: 

 

a)  pełnoletni - zobowiązany jest do wypełnienia jednorazowo załącznika nr 2 do Zarządzenia 

Dyrektora Domu Kultury w Powidzu z dnia 3 czerwca 2020 r. - „Oświadczenia uczestnika 

zajęd/wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID -  19”  z podaniem danych 

osobowych oraz numeru kontaktowego zgodnie z wymogami GIS. 

 

b) niepełnoletni – zobowiązany jest dostarczyd przed zajęciami/wydarzeniem podpisane 

przez rodzica/opiekuna prawnego „Oświadczenie” stanowiące zał. nr 3 do Zarządzenia                   

nr 1/2020 Dyrektora Domu Kultury w Powidzu z dnia 3 czerwca 2020 r.    

 

2. Przed wejściem na zajęcia należy zdezynfekowad ręce oraz zachowywad przez cały czas 

pobytu 2 m dystansu od innych uczestników zajęd. 

 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej. 

 

4. Podczas zajęd wprowadza się obowiązek wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeo po 

każdych indywidualnych zajęciach oraz wdrażania częstszych i dłuższych przerw w przypadku 

realizacji zajęd powyżej 30 minut. 

 

5. Na terenie Domu Kultury wprowadzony jest zakaz przebywania osób z niepokojącymi 

objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną 

kwarantannie. 

 

6. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęd niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem zostanie ona niezwłocznie odsunięta od zajęd i odesłana transportem 

indywidualnym do domu. Prowadzący zajęcia lub Dyrektor Domu Kultury powiadomi 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. Uczestnik powinien 

stosowad się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceo. 

 

7. Uczestnik zajęd oczekuje na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe 

odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej 

odstęp od innych na minimum 2 m. 

 

8. Uczestnik jest zobowiązany do akceptacji i przestrzegania Regulaminu korzystania z obiektu 

Domu Kultury w Powidzu. 

 

9. Uczestnik zajęd lub w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic/opiekun prawny wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Oświadczeo - załącznik nr 2 i 3 

do ZARZĄDZENIA nr 1/2020 Dyrektora Domu Kultury z dnia 3 czerwca 2020 r. 


