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Regulamin organizacji zajęć/warsztatów w Domu Kultury Stare Babice oraz na Sali 
Widowiskowej w stanie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

 
Poniższy dokument dotyczy organizacji zajęć/warsztatów Domu Kultury Stare Babice w 
stanie zagrożenia epidemicznego i został przygotowany na podstawie wytycznych 
przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek kultury w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-
2 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 
1066 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 
I. CEL 

 
Celem stworzenia niniejszego Regulaminu jest ograniczenie zagrożenia zakażenia 
wywoływanym przez  wirusa SARS CoV-2 na terenie Domu Kultury Stare Babice zwanym dalej 
Domem Kultury. 
 
II. POSTĘPOWANIE SZCZEGÓŁOWE 

 
1. Uczestnik zajęć/warsztatów, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego 

rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem 
 i zaakceptować jego teść poprzez wypełnienie, podpisanie oświadczenia 
(załącznik nr 1 – Uczestnik pełnoletni, załącznik nr 2 – Uczestnik niepełnoletni)  
i dostarczenie go przed pierwszymi zajęciami/warsztatami Instruktorowi bądź 
pracownikowi Domu Kultury.  

2. Instruktor prowadzący zajęcia/warsztaty jest zobowiązany do zapoznania się  
z niniejszym Regulaminem i podpisania oświadczenia o jego akceptacji (załącznik 
nr 3). 

3. Każda osoba, która wchodzi do budynku Domu Kultury jest zobowiązana do 
dezynfekcji rąk. 

4. W Domu Kultury - holu na parterze może jednocześnie przebywać maksymalnie  
16 osób, natomiast w holu znajdującym się na I piętrze może przebywać 
jednocześnie maksymalnie 46 osób. 

5. W przestrzeni Domu Kultury odstęp pomiędzy osobami musi wynosić 1,5 m. 
6. Limit ilości Uczestników zajęć/warsztatów uzależniony jest od powierzchni 

poszczególnych pracowni oraz sceny Sali Widowiskowej na której odbywają się 
zajęcia/warsztaty i wynosi nie mniej niż 2,5 m² na 1 osobę: 

1) pracownia kreatywna (1.47) – 14 osób, 
2) pracownia A (1.50) - 14 osób, 
3) pracownia B (1.52) - 14 osób, 
4) pracownia C (1.53) -  17 osób, 
5) pracownia muzyczna (1.54 ) -22 osób, 
6) pracownia artystyczna (1.61) - 30 osób, 
7) scena Sali Widowiskowej – 19 osób. 

7. Dopuszcza się prowadzenie zajęć indywidualnych z zachowaniem odległości co 
najmniej 1,5 m pomiędzy Uczestnikiem zajęć, a Instruktorem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronawirusy
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8. Podczas zajęć/warsztatów Instruktor: 
1) sprawdza przygotowanie pracowni do zajęć/warsztatów, 
2) dba o odpowiedni dystans między Uczestnikami zajęć/warsztatów, 
3) przypomina i egzekwuje od Uczestników stosowanie zasad bezpieczeństwa 

i higieny, 
4) zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich procedur w przypadku 

wystąpienia objawów chorobowych u Uczestnika zajęć/warsztatów,  
o których mowa w Rozdziale III niniejszego Regulaminu. 

9. Między kolejnymi zajęciami/warsztatami wprowadza się przerwę techniczną w 
celu przewietrzenia pomieszczeń i dezynfekcji powierzchni oraz przedmiotów 
używanych podczas zajęć/warsztatów. 

10. Toalety znajdujące się na parterze Domu Kultury są całkowicie wyłączone z użytku 
dla Uczestników zajęć/warsztatów. Dla Uczestników dostępne są toalety 
znajdujące się na I piętrze. W każdej toalecie może przebywać tylko jedna osoba.  

11. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie prawni, a także inne 
osoby towarzyszące Uczestnikom zajęć/warsztatów są zobowiązani do 
niewchodzenia do budynku Domu Kultury. W wyjątkowych sytuacjach np. w celu 
dopełnienia formalności związanych z dokumentacją, dopuszcza się wejście do 
budynku (hol na parterze) osób w maseczkach ochronnych.  

12. Uczestnicy zajęć/warsztatów zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych 
godzin zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

13. Nie ma możliwości przebywania na terenie Domu Kultury poza wyznaczonymi 
godzinami zajęć/warsztatów. 

14. W zajęciach/warsztatach Domu Kultury mogą uczestniczyć wyłącznie osoby 
zdrowe, bez objawów chorobowych i infekcji tj.: kataru, kaszlu, podwyższonej 
temperatury.  

15. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Uczestnika,  
a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, rodzice/opiekunowie prawni 
zobowiązani są do poinformowania Domu Kultury o złym stanie zdrowia 
Uczestnika i nieprzyprowadzania go na zajęcia. 

16. Jeżeli w domu Uczestnika zajęć/warsztatów przebywa osoba na kwarantannie,  
w izolacji w warunkach domowych lub wykazująca objawy chorobowe, Uczestnik 
taki ma bezwzględny zakaz uczestnictwa w zajęciach/warsztatach, a także 
przebywania na terenie Domu Kultury. 

17. Podczas pobytu w Domu Kultury, ze względów bezpieczeństwa, zaleca się 
zakrywanie ust i nosa. 

18. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 
którą powinno się jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

19. Uczestnicy zajęć ruchowych odbywających się w hali sportowej GOSIR zobowiązani 
są do bezwzględnego przestrzegania wytycznych obowiązujących na terenie 
obiektów GOSiR Stare Babice. 

20. Uczestnicy zajęć/warsztatów odbywających się na scenie w Sali Widowiskowej, 
która znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w Zielonkach – Parceli (dalej SP) 
zobowiązani są ponadto do: 

1)  dezynfekcji rąk, a także zakrycia ust i nosa wchodząc na teren SP,  
2) wyrażenia zgody na pomiar temperatury (Załącznik nr 4), a następnie 

poddanie się czynności mierzenia temperatury przez pracownika SP, 
3) wpisania się na listę osób przebywających na terenie SP, 
4) korzystania wyłącznie z toalety znajdującej się w holu SP. W toalecie może 

przebywać tylko jedna osoba, 
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5) zachowania na scenie 1,5 m odległości między Uczestnikami 
zajęć/warsztatów, 

6) zajmowania co drugiego miejsca na widowni w Sali Widowiskowej, 
7) niezwłocznego opuszczenia Sali Widowiskowej i holu SP po zakończonych 

zajęciach/warsztatach. 
 
III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA  

U UCZESTNIKA 
 

1. W Domu Kultury wyznacza się pomieszczenie, bądź miejsce izolacji dla Uczestnika 
zajęć/warsztatów, który przejawia objawy chorobowe. 

2. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, u którego pojawiły się objawy 
chorobowe, pracownik Domu Kultury powiadamia niezwłocznie rodzica/ 
opiekuna prawnego o konieczności pilnego odbioru Uczestnika. 

3. Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego rodzic/opiekun 
prawny, u którego pojawiły się objawy chorobowe jest zobowiązany do 
niezwłocznego poinformowania Dyrektora Domu Kultury o wyniku badania 
lekarskiego, któremu poddał się Uczestnik. 

4. Po opuszczeniu Domu Kultury przez Uczestnika z objawami zakażenia wszystkie 
pomieszczenia w których przebywał poddane są dokładnej dezynfekcji. 

5. W przypadku podejrzenia u Uczestnika zajęć wirusa SARS-CoV-2, wywołującego 
chorobę COVID-19, Dom Kultury ma obowiązek telefonicznego poinformowania o 
zaistniałej sytuacji pozostałych uczestników zajęć/warsztatów, a w przypadku 
Uczestnika niepełnoletniego rodziców/opiekunów prawnych. 

6. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującego 
chorobę COVID-19 u Uczestnika zajęć/warsztatów, Dom Kultury ma obowiązek 
udostępnić listę pozostałych Uczestników i osób mających kontakt z osobą 
zakażoną i przekazania jej do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

7. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się 
do osób, które miały kontakt z zakażonym.  
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Załącznik nr 1 

Zielonki- Parcela,………………………… 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

(wypełnia uczestnik pełnoletni) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję: 

  „Regulamin organizacji zajęć/warsztatów w Domu Kultury Stare Babice oraz na Sali 
Widowiskowej w stanie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2” 
 

 
Oświadczam, że znane są mi czynniki ryzyka w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z moim 

uczestnictwem w zajęciach/warsztatach stacjonarnych. 

Oświadczam, że jestem zdrow-a/-y, nie występują u mnie żadne objawy chorobowe lub 

oznaki infekcji i w ostatnim czasie nie miał-am/-em styczności z osobą zakażoną wirusem 

SARS-CoV-2. 

 

 

                              ……………………………………………………………………………………………........... 

    (imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika) 

 

 

………………………..…………………………………………………… 

                                           (podpis pełnoletniego uczestnika) 
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Załącznik nr 2  

                                                                                 Zielonki- Parcela, ………………………… 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

(wypełnia rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego) 

 

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny zapoznałem/am się i akceptuję: 

  „Regulamin organizacji zajęć/warsztatów w Domu Kultury Stare Babice oraz na Sali 
Widowiskowej w stanie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2” 

 
Oświadczam, że znane są mi czynniki ryzyka w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną  
z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach/warsztatach stacjonarnych. 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne objawy chorobowe 

lub oznaki infekcji i w ostatnim czasie nie miało styczności z osobą zakażoną wirusem SARS-
CoV-2. 

 

 
 
 
                             …………………………………………………………………………………………………...  

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

                                            (podpis rodzica/opiekuna) 
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Załącznik nr 3 

 

Zielonki- Parcela,………………………… 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

(dla instruktora) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję: 

  „Regulamin organizacji zajęć/warsztatów w Domu Kultury Stare Babice oraz na Sali 
Widowiskowej w stanie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2” 

 

Oświadczam, że znane są mi czynniki ryzyka w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną  

z prowadzeniem przeze mnie zajęć/warsztatów stacjonarnych. 

Oświadczam, że jestem zdrow-a/-y i nie występują u mnie żadne objawy chorobowe lub oznaki 

infekcji i w ostatnim czasie nie miałam/em styczności z osobą zakażoną wirusem  

SARS-CoV-2. 

 

 

……………………………………………………………………………………………........... 

(imię i nazwisko instruktora) 

 

 

 

 

………………………..…………………………………………………… 

(podpis instruktora) 
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Załącznik nr 4 

Zielonki- Parcela,………………………… 

 

 

Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego 

1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury dziecku przed wejściem na Salę Widowiskową 

przez teren Szkoły Podstawowej w Zielonkach – Parceli w czasie trwania epidemii 

spowodowanej chorobą COVID – 19. 

2. Wyrażam zgodę na podanie swojego numer telefonu w celu natychmiastowego kontaktu. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję: 

  „Regulamin organizacji zajęć/warsztatów w Domu Kultury Stare Babice oraz na Sali 
Widowiskowej w stanie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2” 
 

 
Oświadczam, że znane są mi czynniki ryzyka w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną  

z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach/warsztatach stacjonarnych. 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne objawy chorobowe 

lub oznaki infekcji i w ostatnim czasie nie miało styczności z osobą zakażoną wirusem SARS-
CoV-2. 

 
 

……………………………………………………………………………………………........... 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

………………………..…………………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


