
                                                   Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 4/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie

Regulamin zajęć realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie 
w trakcie epidemii COVID-19

§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin zajęć realizowanych w Gminnym Ośrodek Kultury w Kobylinie w trakcie epidemii COVID-19 dla uczestni-
ków zajęć oraz pracowników zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady przebywania oraz zasady realizacji zajęć
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Strzeleckiej 10 i w sali przy ul. Plac Glabera 1, określenie zasad uczest-
nictwa w zajęciach i innych działań Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć, interesantów, pracowników i współpracowników Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kobylinie.

                                                                                                        §2
 Regulamin obowiązuje na okres trwania pandemii COVID-19.

                                                                                                        §3
           Zasady realizacji zajęć w trakcie pandemii COVID-19

 1. Udział w zajęciach jest możliwy po złożeniu oświadczeń oraz deklaracji będących odpowiednio Załącznikiem: nr 1, 
nr 2. do Regulaminu. Załączniki nr 1  wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka, Załącznik nr 2 dorosły uczestnik zajęć.

2.  Uczestnik zajęć po wejściu do Gminnego Ośrodka Kultury stosuje się do ogólnych zasad przebywania w budynku :
- Dezynfekcji rąk.
Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w obszarze budynków, w których zlokalizowany 
jest Gminny Ośrodek Kultury w następujących miejscach: ul. Strzelecka 10 - przy wejściu do budynku, sala przy ul. Plac 
Glabera 1 - przy głównym wejściu do budynk. Poza tym płyny dezynfekujące znajdują się we wszystkich pomieszcze-
niach sanitarnych. 

- Zachowania 1,5 metrowego odstępu w stosunku do innych osób. 
W przypadku dzieci i osób niepełnosprawnych, zachowanie dystansu względem rodziców i opiekunów nie obowiązuje

- Noszenia maseczki w ciągach komunikacyjnych budynku.

 3. Osoby nierespektujące zasad ( zawartych w pkt. 1-2) nie będą mogły korzystać z zajęć, a informacja o ich nieprze-
strzeganiu zostanie przekazana służbom porządkowym (policja).

4. Podczas zajęć:

- Uczestnik może przebywać bez maseczki. Należy jednak zachować wówczas zasady bezpieczeństwa (dystans 1,5 me-
tra oraz dezynfekcję rąk w przypadku korzystania z tych samych powierzchni). 

- Instruktor na początku każdych zajęć odnotowuje obecność uczestnika w dzienniku.

5. Zajęcia odbywają się w określonym czasie. Ewentualne spóźnienie może spowodować niedopuszczenie do zajęć. 
W czasie zajęć nie ma możliwości przebywania osób poza uczestnikami zajęć i pracownikami GOK w pomieszczeniu,
 w którym odbywają się zajęcia.



6. Dodatkowo informuje się o :

- Wprowadzeniu zakazu korzystania z szatni.
- Wprowadzeniu ograniczenia liczby osób przebywających w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury :

W strefie zielonej obowiązuje zasada dystansu społecznego 1,5 m

a) W pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie przy Placu Glabera 1 może przebywać łącznie 132 osób
-  w sali widowiskowej:  80 osób
- w sali „Klubu seniora”:  25 osoby
- na korytarzu od ul. Krotoszyńskiej: 10 osób
- na korytarzy od strony Placu Glabera: 6 osób
- w kuchni: 6 osób
- w pomieszczeniu gospodarczym: 1 osoba
- łazienkach: po jednej osobie

b) W pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie przy ul. Strzeleckiej 10 może przebywać łącznie 160 
osób.
- w pracowni:  25 osoby
- w holu budynku: 36 osób
- W sali kinowej: 87
- w łazienkach: po jednej osobie
- w biurze animatora: 4 osoby
- w biurze dyrektora: 6 osób

W strefie żółtej i czerwonej obowiązuje zasada 1 osoba na 10 m2

a) W pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie przy Placu Glabera 1 może przebywać łącznie 35 osób
-  w sali widowiskowej:  20 osób
- w sali „Klubu seniora”:  5 osoby
- na korytarzu od ul. Krotoszyńskiej: 2 osób
- na korytarzy od strony Placu Glabera: 2 osób
- w kuchni: 2 osoby
- w pomieszczeniu gospodarczym: 1 osoba
- łazienkach: po jednej osobie

b) W pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie przy ul. Strzeleckiej 10 może przebywać łącznie 38 osób
- w pracowni:  5 osoby
- w holu budynku: 8 osób
- W sali kinowej: 20
- w łazienkach: po jednej osobie
- w biurze animatora: 1 osoba
- w biurze dyrektora: 2 osoby

5.  Obowiązuje zakaz wstępu do pomieszczeń gospodarczych budynku.

6. Obowiązuje mycie rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.

7. Po każdych zajęciach obowiązuje wietrzenie sal i dezynfekcja powierzchni używanych.  

8. Każdorazowe korzystanie z obiektów wymaga zgodności z ustalonym grafikiem zajęć i zgody dyrektora GOK.

                                                                                     
     §4

Regulamin wprowadza „Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika 
lub uczestnika zajęć zakażenia Covid -19”, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu



                                                                                                       §5
                                                                                  
                                                                              Postanowienia końcowe

1. Osoba przebywająca w Gminnym Ośrodku Kultury, nie stosująca się do Regulaminu może być czasowo lub na stałe 
pozbawiona prawa do korzystania z zajęć GOK.
2. Regulamin wprowadza Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie na czas pandemii Covid-19.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2020 r.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy Głównego Inspektora Sanitar-
nego.
5. KLAUZULA INFORMACYJNA dot. ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów w tym koronawirusa SARS-
Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że: Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest: 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 
Aby się z nami skontaktować możesz napisać list na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie, ul. Strzelecka 10, 63-
740 Kobylin lub e-mail na adres : kas5@poczta.onet.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach 
związanych z działalnością ośrodka, a także przez okres przedawnienia roszczeń, Administrator wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych, z którymi można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobo-
wych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych moż-
na kontaktować się listownie na adres siedziby właściwego administratora lub poprzez e mail: kas5@poczta.onet.pl. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu roz-
przestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego; Pani/Pana dane będą 
przechowywane do 14 dni od momentu udziału w wydarzeniu. Dane mogą być przekazywane organom i instytucją 
związanym z Głównego Inspektora Sanitarnego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w związku za-
wartym porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach aplikacji Ewidencja Wjaz-
dów do Polski (ewp.mz.gov.pl); Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji między-
narodowej Przysługuje Pani/Panu: 1. prawo dostępu do swoich danych, 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swo-
ich danych, 3. prawo do ograniczenia przetwarzania, 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO(na adres: Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); Podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana 
identyfikację jest wymagane do udziału w zajęciach.

6. Załączniki do Regulaminu :
- Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodziców/opiekunów
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie osoby dorosłej
- Załącznik nr 3 – Procedury postępowania w przypadku podejrzenia oraz potwierdzenia u pracownika, współpracow-
nika lub uczestnika zajęć zakażenia Covid -19

                                                               
                                                                    
                                                               Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie
                                                                                            Anna Rowicka 

Kobylin, dn. 02.09.2020 r.
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Załącznik nr 1

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczam, że moja córka/ mój syn …………………………………………………….

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  w ciągu ostatnich 10 dni oraz nikt z członków najbliższej rodzi -
ny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych .
*Jako objawy chorobowe rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gar-
dła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe, niepokojące zachowania dziecka.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka 
na zajęcia realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i mojej rodzi-
ny tj:
- mimo wprowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie obostrzeń sanitarnych  i wdrożonych wszelkich środ-
ków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19 w wyniku czego ja 
oraz moja rodzina możemy zostać skierowani na kwarantannę.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie 
dopuszczone do uczestnictwa w zajęciach.

W przypadku zaobserwowania przez pracowników GOK Kobylin niepokojących objawów u  dziecka w trakcie prowa-
dzonych zajęć,wyrażam zgodę, aby do chwili mojego przyjazdu spędziło czas w izolatorium pod opieką pracownika 
GOK Kobylin.

Po odebraniu dziecka z placówki, zobowiązuję się udać z nim do lekarza. W sytuacji jeśli okaże się, że dziecko jest zara-
żone Covid-19 zobowiązuję się poinformować o tym fakcie dyrektora GOK  Kobylin.

W sytuacji potwierdzenia Covid-19 u któregokolwiek z uczestników zajęć, wyrażam zgodę na przekazanie  danych oso-
bowych mojego dziecka do Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krotoszynie. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji 
do organu prowadzącego .

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwa-
rantanną lub zachoruje na Covid – 19.

Wyrażam zgodę na  pomiar temperatury u mojego dziecka w sytuacji, gdy zostaną u niego zaobserwowane objawy su-
gerujące możliwość zakażenia COVID – 19.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z „ Regulaminem zajęć realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie w 
trakcie epidemii COVID – 19”. 

Kobylin, dn. ……………………………………… r.                                                                                              ………………………..……………………………………………
                                                                                                                                                         (  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)



Załącznik nr 2

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć
Ja niżej podpisany/-a:

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

oświadczam,że:
nie miałem kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 w ciągu ostatnich 10 dni oraz nikt z członków mojej najbliż-
szej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

Nie jestem/jestem (niewłaściwe skreślić) uczulony/-a  na wszelkie środki dezynfekujące.

Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych.

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła,
utrata smaku czy węchu i inne nietypowe, niepokojące zachowania.

Jednocześnie  oświadczam,  iż  jestem  świadomy/-a  pełnej  odpowiedzialności  za  dobrowolne  uczestnictwo  
w zajęciach realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/-a o ryzyku na jakie narażone jest zdrowie  moje i  mojej  rodziny tj:
- mimo wprowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środ-
ków  ochronnych  zdaję  sobie  sprawę,  że  na  terenie  placówki  może  dojść  do  zakażenia  Covid  –  19
- w przypadku wystąpienia zakażenia Covid -19 lub jego podejrzenia moje dane osobowe mogą zostać przekazane Sta -
cji Empidemiologiczno Sanitarnej W Krotoszynie, a ja oraz moja rodzina, możemy zostać skierowani na kwarantannę.

- w przypadku zaobserwowania u mnie niepokojących objawów, nie zostanę dopuszczony lub zostanę odsunięty od
udziału w zajęciach. 

Wyrażam wówczas zgodę, na pomiar temperatury  i zobowiązuję się do udania do lekarza, a w sytuacji potwierdzenia
zakażenia, do poinformowania o tym fakcie dyrektora GOK Kobylin.

Oświadczam, że w sytuacji mojego zarażenia się na terenie placówki nie będę wnosił/-a skarg, zażaleń, pretensji do or-
ganu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwa-
rantanną lub zachoruje na COVID – 19.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z „ Procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnego
Ośrodka Kultury w Kobylinie w trakcie epidemii COVID – 19. 

Kobylin, dn. …………………………….. r.                                                                    ………………………..…………………………………
                                                                                                                    (  czytelny podpis )



Załącznik nr 3

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia oraz potwierdzenia u pracownika,

współpracownika lub uczestnika zajęć zakażenia Covid -19

1. Osoby przejawiające wyraźne oznaki choroby ( takie jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności
 w oddychaniu, biegunka, utrata smaku lub węchu, podwyższona temperatura) nie zostają wpuszczone na teren GOK. 
Należy takie osoby poinstruować o jak najszybszym zgłoszeniu się do lekarza. 

2. W sytuacji, gdy lekarz pierwszego kontaktu skieruje taką osobę na wykonanie testu na Covid 19, zobowiązuje się tę 
osobę lub jej opiekuna prawnego do poinformowania dyrektora GOK Kobylin o wyniku przeprowadzonego testu.

3. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby  u osoby niepełnoletniej w trakcie zajęć należy:

• zaprowadzić ją do izolatorium ( czyli do odizolowanego pomieszczeniu wyposażonego w środki ochrony indy-
widualnej i płyn dezynfekujący), 

• zbadać jej temperaturę

• skontaktować się telefonicznie z opiekunem prawnym w celu poinformowania o konieczności odbioru dziec-
ka z placówki

• Zobowiązać  opiekuna prawnego dziecka do udania się z  dzieckiem do lekarza

• W sytuacji wykrycia u dziecka Covid – 19, zobowiązuje się opiekuna prawnego do poinformowania
 o tym fakcie dyrektora GOK Kobylin

4. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby  u osoby dorosłej w trakcie zajęć,  zobowiązuje się tę osobę do:

• opuszczenie sali w której odbywają się zajęcia

• poinformowania dyrektora GOK o wystąpieniu objawów wskazujących na zarażenie się wirusem Covid -19

•  udania się do lekarza w celu ustalenia stanu zdrowia

• W sytuacji wykrycia Covid – 19,  do poinformowania o tym fakcie dyrektora GOK Kobylin

5. W sytuacji zagrożenia życia uczestnika zajęć lub któregokolwiek z pracowników GOK Kobylin należy wezwać pogoto-
wie ratunkowe.

6. W przypadku potwierdzenia Covid – 19 u uczestnika zajęć, należy:

• ustalić listę osób mających kontakt z osobą zakażoną, przekazać ją do Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 
• dostosować się do wytycznych udzielonych przez pracownika Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
•  ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała ta osoba, następnie przeprowadzić tam gruntowną de-

zynfekcję 


