
Zasady udziału w zajęciach artystycznych Domu Kultury 

Zasady ogólne: 

 
1. Od dnia 1 września 2020 r. uczestnicy mogą brać udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez Dom 

Kultury  w Bartoszycach. 

 

2. Wszyscy uczestnicy/rodzice/opiekunowie prawni w dniu rozpoczęcia zajęć zobowiązani są do podpisania 

oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem udziału w warsztatach i zajęciach oraz oświadczenia dotyczącego 

zgłoszenia kontynuacji uczestnictwa w warsztatach/zajęciach w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i 

przekazanie go instruktorowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (załącznik nr 1 i nr 2). 

 

3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, niewykazujące oznak choroby zakaźnej, nie 

przebywające w kwarantannie, które nie miały bezpośredniego kontaktu z osobami w kwarantannie  lub osobami, 

u których stwierdzono zakażenie Covid-19, jak również nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą, która wróciła 

z zagranicy. 

 

4. W budynku wszystkie osoby zobowiązane są nosić maseczki zakrywające usta i nos. Maseczki mogą być zdjęte 

dopiero w sali, na czas zajęć. 

 

5. Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek korzystania z płynu odkażającego ręce, znajdującego 

się w dozownikach przy wejściu. 

 

6. Wszystkie osoby przebywające w budynku obowiązuje zasada dystansowania społecznego i zachowania 

odległości minimum 2 metrów od innych uczestników i pracowników. 

 

7. Zajęcia artystyczne w małych grupach mogą się odbywać pod warunkiem zachowania 4 m2 powierzchni na 

osobę i 2 m dystansu. Poszczególne pracownie i sale w domach kultury oznakowane zostały informacją  o 

maksymalnej liczbie uczestników. Zajęcia taneczne na sali lustrzanej – 12 osób. Zajęcia taneczne na sali 

kawiarnianej - 15 osób. Zajęcia plastyczne w pracowni plastycznej – 5 osób. Zajęcia muzyki,  gry na 

instrumentach- 4 osoby. Zajęcia z ceramiki w pracowni ceramicznej – 4 osoby. 

 

8. Do budynku uczestnicy wchodzą samodzielnie, bez osoby towarzyszącej. Rodzic zostawiają dziecko 

instruktorowi przy wejściu, a po skończeniu zajęć odbierają dziecko punktualnie. Na zajęcia należy przychodzić 5 

- 10 minut przed ich rozpoczęciem. Jeżeli grupa kończąca zajęcia jeszcze nie wyszła należy zaczekać przed 

wejściem zachowując dystans. 

 

9. Rodzice oczekujący na dziecko mogą przebywać wyłącznie na zewnątrz budynku. 

 

10. W zajęciach uczestniczą tylko osoby zgłoszone i zakwalifikowane do grupy.  Ilość uczestników  jest dostosowana 

do wielkości pracowni. Osoby wcześniej nie zgłoszone nie zostaną przyjęte. 

 

11. Pracownicy domu kultury prowadzą szczegółową ewidencję uczestników wszystkich grup spotykających się w 

domu kultury w celu pełnej identyfikacji, na wypadek zakażenia/choroby, któregoś z uczestników koronawirusem 

SARS-CoV-2. 

 

12. Z szatni mogą korzystać samoobsługowo jedynie uczestnicy zajęć z zachowaniem odstępu co drugi wieszak. 

 

13. W budynku nie ma możliwości korzystania z naczyń wielokrotnego użytku. 

 

14. W miarę możliwości zajęcia prowadzone są przy otwartych oknach, a 15 minutowe przerwy buforowe między 

uczestnikami/ grupami przeznaczone są na dodatkowe wietrzenie i dezynfekcję. 

 

15. Nie ma możliwości przebywania w budynku osób, które nie są uczestnikami zajęć. 
 

 

 

 
 


