
                                                                                                                                

                                                                                              

Regulamin zajęć realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie 

w trakcie epidemii COVID-19

§1

1. Regulamin zajęć realizowanych w Gminnym Ośrodek Kultury w Kobylinie w trakcie epidemii  COVID-19

 dla uczestników 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. Krotoszyńskiej 12, określenie zasad uczestnictwa 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 obejmuje zasady realizacji zajęć na czas trwania pandemii COVID-19.

 §3

                                              Zasady realizacji zajęć w trakcie pandemii COVID-19

 I. Udział w zajęciach jest możliwy po złożeniu oświadczeń będących odpowiednio Załącznikiem nr 1 bądź 

Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Załącznik nr 1 wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka, Załącznik nr 2 

dorosły uczestnik zajęć.

II. Uczestnik zajęć po wejściu do Gminnego Ośrodka Kultury stosuje się do ogólnych zasad przebywania 

w budynku :

1. 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. Krotoszyńskiej 12 - przy głównym wejściu do budynku oraz we wszystkich 

pomieszczeniach sanitarnych. 

2. Zachowania 2 metrowego odstępu w stosunku do innych osób. 

W przypadku dzieci i osób niepełnosprawnych, zachowanie dystansu względem rodziców i opiekunów nie 

obowiązuje.

3. Noszenia maseczki w ciągach komunikacyjnych budynku.



4. Respektowania zasad bezpieczeństwa ( zawartych w pkt. 1-3).  Osoby nierespektujące zasad nie będą 

mogły korzystać z zajęć, a informacja o ich nieprzestrzeganiu zostanie przekazana służbom porządkowym 

(policja).

III. Podczas zajęć:

1.  Uczestnik może przebywać bez maseczki. Należy jednak zachować wówczas zasady bezpieczeństwa 

(dystans 2 metrów oraz dezynfekcję rąk w przypadku korzystania z tych samych powierzchni). W przypadku 

zajęć instrumentalnych – dystans między osobami musi wynosić min. 3 metry. Osoby grające nie powinny 

kierować instrumentów dętych w stronę innych osób.

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

3. 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.

IV. Dodatkowo informuje się o :

1. Wprowadzeniu zakazu korzystania z szatni.

2. Wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego liczby osób przebywających w łazienkach. W pomieszczeniu 

może przebywać 1 osoba.

3. Wprowadzeniu ograniczenia liczby osób przebywających w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury :

-  W budynku przy ul. Strzeleckiej 10, może przebywać łączenie 15 osób

-  W budynku przy ul. Krotoszyńskiej 12, może przebywać łącznie 30 osób

4. Wprowadzeniu limitu uczestników zajęć (min. 10 m2 pomieszczenia na jedną osobę), w związku z czym 

ustala się, że :

- Na dużej sali Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Krotoszyńskiej 12, może przebywać 15 osób

- W sali „Klubu seniora” przy ul. Krotoszyńskiej 12, może przebywać 5 osób

- W pracowni GOK przy ul. Strzeleckiej 10, może przebywać 5 osób

- W holu budynku GOK przy ul. Strzeleckiej 10, może przebywać 8 osób

5.  Zakazie wstępu do pomieszczeń gospodarczych budynku.

6. Obowiązku mycia rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.

7. Wietrzenie sal i dezynfekcja powierzchni używanych odbywa się po każdych zajęciach.

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

GOK.

9. Instruktor może nie dopuścić do zajęć osoby stwarzającej ryzyko dla zdrowia i życia innych osób.



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 koronawirusa.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.

4. Załączniki do Regulaminu :

- Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodziców/opiekunów

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie osoby dorosłej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie 

Anna Rowicka, 01.06.2020 r.  


