REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYCH
REALIZOWANYCH W PIĄTKOWSKIM CENTRUM KULTURY DĄBRÓWKA
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin dotyczy zajęć edukacyjno-artystycznych, organizowanych w Piątkowskim Centrum Kultury
DĄBRÓWKA, Os. B. Chrobrego 120.
2. Poprzez zajęcia edukacyjno-artystyczne rozumie się wszelkie formy aktywności twórczej (warsztaty, gry i
zabawy, zajęcia aktywizujące, próby zespołów muzycznych).
3. Informacja o zasadach korzystania z obiektów i uczestnictwa w zajęciach jest dostępny przy drzwiach
wejściowych do P.C.K. DĄBRÓWKA i na stronie internetowej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
4. Każda osoba, która chce skorzystać z zajęć, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
5. Do udziału w zajęciach jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest
osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem
epidemiologicznym.
6. Każda osoba, chcąca wejść do budynku P.C.K. DĄBRÓWKA musi być wyposażona w maseczkę/przyłbicę.
Podczas uczestnictwa w zajęciach korzystanie z maseczek/przyłbic nie jest obowiązkowe.
7. Każda osoba, wchodząca do P.C.K. DĄBRÓWKA jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przy pomocy płynów
znajdujących się na specjalnych stanowiskach przy drzwiach.
8. Wszystkie osoby, przebywające na terenie P.C.K. DĄBRÓWKA biorące udział w zajęciach, są zobowiązane
do bezzwłocznego stosowania się do poleceń i zaleceń Organizatora.
9. Osoby, u których w ostatnich 14 dniach stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, duszności,
inne objawy złego samopoczucia i/lub choroby nie mogą przebywać w budynku P.C.K. DĄBRÓWKA i brać
udziału w zajęciach.
10. Osoby, które w ostatnich 14 dniach miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, przebywającą na
kwarantannie nie mogą przebywać w budynku P.C.K. DĄBRÓWKA i nie mogą brać udziału w zajęciach.
§2. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Na zajęcia należy przybyć o wyznaczonej godzinie, aby nie tworzyć skupisk.
Organizator zajęć odpowiada za ilość uczestników przebywających na zajęciach oraz dokonuje
pomiaru temperatury.
2. Rodzice/opiekunowie, odprowadzający dziecko na zajęcia, zobowiązani zachowania odległości co
najmniej 2 metrów od innych oczekujących.
3. W trakcie zajęć w P.C.K. DĄBRÓWKA nie mogą gromadzić się przed salami osoby oczekujące na
odbiór dzieci.
4. W zajęciach może brać udział maksymalnie jednorazowo:
a. w Sali Widowiskowej - scena: zachowanie 2m dystansu uczestników;
b. w Sali Tanecznej: 10m2 na jednego uczestnika/8 uczestników i 1 instruktor, korzystanie z szatni –
maksymalnie 4 osoby jednocześnie;
c. w Sali Tanecznej: – zajęcia przedszkolne: minimalna odległość między dziećmi: 1,5m/3m2; korzystanie z
szatni – maksymalnie 4 osoby jednocześnie;
d. w Sali Plastycznej: zachowanie 2m dystansu uczestników;
e. w Sali Muzycznej: zachowanie 2m dystansu uczestników;
5. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia żywności i spożywania posiłków.

§3. ZASADY SANITARNO-HIGIENICZNE
1. Bezpośrednio przed i po zajęciach wszyscy uczestnicy oraz instruktorzy mają obowiązek odkażenia rąk
płynem do dezynfekcji.
2. W każdej toalecie może przebywać jednorazowo jedna osoba.
3. Po zakończonych zajęciach każdorazowo sala, w której odbywały się zajęcia, jest wietrzona, a
powierzchnie dotykowe, podłogi i przedmioty wykorzystywane w czasie zajęć są myte i odkażane.
4. Pomiędzy każdymi zajęciami obowiązuje co najmniej półgodzinna przerwa na przewietrzenie sali.
5 . W przypadku stwierdzenia oznak chorobowych u któregokolwiek z uczestników/uczestniczek zajęć
Organizator bezzwłocznie informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a w przypadku osób
niepełnoletnich – również rodziców/opiekunów.
6. W przypadku zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i/lub zachorowania na COVID-19 pomimo wszelkich
wdrożonych środków ostrożności ze strony Organizatora, osoby korzystające z P.C.K. DĄBRÓWKA nie będą
rościły żadnych praw z tego tytułu wobec Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Piątkowskiego
Centrum Kultury DĄBRÓWKA.

