
WYTYCZNE I ZASADY UCZESTNICTWA W PRÓBACH I ĆWICZENIACH
PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYDARZEŃ I WYDARZEŃ ONLINE

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W RZGOWIE

§ 1.
1. Wytyczne i  zasady dotyczą  organizacji  prób i  ćwiczeń przygotowujących do wydarzeń  

a  także  do  wydarzeń  online,  zwanych  dalej  próbami,  organizowanych  przez  Gminny
Ośrodek Kultury w Rzgowie, zwany dalej GOK oraz Organizatorem w budynku.

2. Poprzez próby rozumie się wszelkie formy aktywności twórczej związane z próbami grup
artystycznych i  uczestników zajęć  prowadzonych przez  instruktora  dla  określonej  grupy
dzieci, młodzieży bądź dorosłych.

3. Każda osoba, która chce uczestniczyć w próbach ma obowiązek zapoznania się z niniejszym
regulaminem.

4. Każda osoba chcąca wejść do budynku GOK musi być wyposażona w maseczkę. Podczas
uczestnictwa w próbach korzystanie  z  maseczek obowiązkowe,  oprócz  prób ruchowych,
tanecznych,  śpiewaczych  pod  warunkiem zachowania  1,5  m odległości  od  innych  osób
(odległość między osobami może zmieniać się zgodnie z obowiązującymi przepisami).

5. Każda  osoba  wchodząca  do  budynku  GOK  jest  zobowiązana  do  dezynfekcji  rąk  przy
pomocy płynów znajdujących się na specjalnych stanowiskach przy drzwiach.

6. Wszystkie  osoby  przebywające  na  terenie  GOK  i/lub  biorące  udział  w  próbach  
są zobowiązane do bezzwłocznego stosowania się do poleceń i zaleceń Organizatora.

7. Aż do odwołania nie ma możliwości korzystania z szatni, również w postaci samodzielnego
pozostawiania tam rzeczy.

8. 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 GOK i brać udziału w próbach.

9. Osoby, które w ostatnich 14. dniach miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, przebywającą
na kwarantannie nie mogą przebywać w budynku GOK i nie mogą brać udziału w próbach.

10.W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem któregokolwiek z uczestników prób,
osoby  biorące  w  nich  udział,  a  w  przypadku  niepełnoletnich  również  ich
rodzice/opiekunowie,  wyrażają  zgodę  na  udostępnienie  swoich  danych  osobowych
administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie Głównemu Inspektoratowi
Sanitarnemu i/lub jego lokalnym oddziałom.

11. W przypadku zaostrzenia się epidemii zmiany wytycznych wydanych przez Głównego bądź
Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub inne organy administracji  rządowej (zwłaszcza:
Ministerstwo  Zdrowia,  Ministerstwo  Kultury,  Dziedzictwa  Narodowego  i  Sportu,
Ministerstwo  Edukacji  Narodowej)  Organizator  ma  prawo  do  natychmiastowego
całkowitego  odwołania  lub  przełożenia  prób  na  inny  termin,  o  czym  poinformuje
uczestników  telefonicznie,  e-mailem  lub  za  pomocą  strony  internetowej
www.rzgowkultura.pl. 

§ 2.
ZASADY UCZESTNICTWA W PRÓBACH I ĆWICZENIACH 

PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYDARZEŃ I WYDARZEŃ ONLINE
1. Każda  osoba  chcąca  wziąć  udział  w  próbach  każdorazowo  zobowiązana  jest  do

potwierdzenia  oświadczenia  o  stanie  zdrowia  z  deklaracją,  że  uczestnik  nie  jest  osobą
zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór
karty i oświadczenia dostępny jest na stronie www.rzgowkultura.pl.

2. Na próby należy przybyć o wyznaczonej godzinie, aby nie tworzyć skupisk.
3. Liczba  osób  mogących  uczestniczyć  w  próbach  uzależniona  jest  od  aktualnie

obowiązujących przepisów, rozporządzeń i obostrzeń.
4. Każdy  uczestnik  może  wnieść  na  próbę  butelkę  wody  lub  innego  napoju  podpisaną

imieniem i nazwiskiem.



5. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia żywności i wspólnego spożywania posiłków. 
6. Obowiązuje całkowity zakaz dotykania okotarowania sal i sceny oraz wchodzenia na scenę

bez wyraźnego polecenia instruktora.
7. Instruktor prowadzący próby wpuszcza i wyprowadza uczestników dbając, aby nie mieli oni

kontaktu z innymi osobami przebywającymi w placówce.
8. Instruktor  prowadzący  próby  indywidualne  wpuszcza  i  wyprowadza  uczestników  zajęć

indywidualnych dbając,  aby nie  mieli  oni  kontaktu  z  innymi osobami  przebywającymi  
w placówce.

9. Dzieci do lat 13. są przyprowadzane i odbierane z prób przez rodzica w wyznaczonym przez
Ośrodek miejscu.

10. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci muszą bezwzględnie posiadać indywidualną
osłonę nosa i ust tzn. maseczkę oraz rękawiczki.

11. W trakcie rozmowy, bądź przekazania dziecka należy zachowywać odległość (min. 1,5 m)
mając założoną maseczkę i rękawiczki. Uczestnicy prób mają obowiązek posiadać własne
środki zabezpieczające (maseczki, rękawiczki). 

12. Osoby  przyprowadzające  i  odbierające  dzieci,  a  także  interesanci  mogą  wejść  na  teren
placówki tylko w uzasadnionym przypadku. 

13. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

§ 3.
ZASADY SANITARNO-HIGIENICZNE

1. Wszyscy pracownicy oraz instruktorzy zostali poinformowani o obowiązujących normach 
i  procedurach  bezpieczeństwa  a  w  budynku  GOK  zostały  wywieszone  przy  drzwiach  
i toaletach obowiązujące instrukcje sanitarne dla osób korzystających z obiektów.

2. Bezpośrednio przed i  po próbach wszyscy uczestnicy oraz  instruktorzy  mają  obowiązek
umycia rąk wodą z mydłem i odkażenia rąk płynem do dezynfekcji, zgodnie z instrukcją
znajdującą się w toaletach.

3. W dniach, w których z budynku GOK korzystają uczestnicy prób powierzchnie dotykowe
oraz sanitariaty odkażane są po każdej próbie przez instruktora prowadzącego.

4. W sanitariatach może przebywać jednorazowo jedna osoba.
5. Osoba, u której podejrzewa się chorobę jest zobowiązana do udania się do wyznaczonego na

izolatorium pomieszczenia i oczekiwania tam do czasu przyjazdu transportu a w przypadku
osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna.

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 oferty GOK nie będą rościć żadnych żądań z tego tytułu wobec Organizatora



Załącznik nr 2 do Wytycznych i zasad uczestnictwa

w próbach i ćwiczeniach przygotowujących do wydarzeń i wydarzeń online
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Oświadczam, że ja/moje dziecko/mój podopieczny ...........................................................................

zamieszkały/-a w ................................................................................................................................

telefon kontaktowy ............................................................................................................................:

1. W ciągu ostatnich 14. dni nie miałem/miałam/dziecko nie miało kontaktu z osobą: chorą,
zarażoną, pozostającą w izolacji lub na kwarantannie, wracającą z zagranicy, wykazującą
oznaki chorobowe w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

2. W  ciągu  ostatnich  14.  dni  nie  miałem/miałam/dziecko  nie  miało  oznak  zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2: podwyższonej temperatury, duszności, kaszlu, boli mięśni i
stawów.

3. Wyrażam  zgodę  na  umieszczenie  mojego  dziecka,  w  przypadku  wystąpienia  objawów
chorobowych,  w  pomieszczeniu  izolacyjnym  do  czasu  przyjazdu  rodziców/opiekunów
prawnych.

.................................................................. ..................................................................

Miejscowość i data  podpis uczestnika/rodzica/opiekuna


