DOM KULTURY
ul. Pszczyńska 366
43-176 Gostyń
NIP: 646-10-28-778

tel: (032) 218-70-00
sekretariat@dkgostyn.pl
www.dkgostyn.pl
facebook.com/dkgostyn
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORAZ WYDARZENIACH W DOMU
KULTURY W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

PRZEPISY OGÓLNE
* Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii
§1
Regulamin określa zasady uczestnictwa z wydarzeniach oraz zajęciach odbywających
się w Domu Kultury w czasie zagrożenia epidemicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Regulamin obowiązuje od dnia
21.05.2021 do odwołania.

§2
Wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Kultury zobowiązane są do noszenia
maseczek ochronnych lub w inny sposób zasłaniania ust i nosa zgodnie z par. 18 pkt
1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.

§3
Każda osoba wchodząca na teren Domu Kultury zobowiązana jest
do przeprowadzenia dezynfekcji dłoni z zasobników znajdujących się przy
wejściu do Domu Kultury.
§4
Pojemniki z płynem do dezynfekcji dłoni znajdują się przy głównym oraz bocznym
wejściu do Domu Kultury.
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LIMIT OSÓB ORAZ DYSTANS SPOŁECZNY
§5
Wprowadza się maksymalny limit osób przebywających w poszczególnych
pomieszczeniach Domu Kultury.
§6
Dla wydarzeń takich jak koncert, spektakl, pokaz, spotkanie itp. limit określony jest na
połowę dotychczasowej maksymalnej liczby gości. Przy zachowaniu dystans minimum
1,5 metra miedzy krzesłami. Widzowie zobowiązani są zasłaniać usta i nas maseczką

§7
Dla zajęć odbywających się w Domu Kultury pod nadzorem instruktora/prowadzącego
przyjmuje się następujące limity: maksymalnie 15 osób, przy zachowania odległości
1,5 m pomiędzy uczestnikami, oraz obowiązkowi zakrywania ust i nosa maseczką
§8
Na terenie Domu Kultury uczestnicy zajęć i wydarzeń nie spożywają posiłków oraz
napojów.

DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE
§9
Zabrania się uczestnictwa w wydarzeniach i zajęciach osobom, które:
- stwierdziły u siebie stan gorączki lub objawy takie jak, uciążliwy kaszel, utrata smaku,
duszności bądź inne niepokojące dolegliwości.
- przez ostatnie 14 dni miały kontakt z osobą, u której stwierdzono występowanie
Koronawirusa
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§ 10
Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia dotyczącego stanu
zdrowia. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzic/opiekun.
Oświadczenie stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu

§ 11
Przy wyjściu z budynku znajduje się specjalny pojemnik na zużyte środki ochrony
osobistej.

§ 13
Na bieżąco sprawdzana jest czystość pomieszczeń oraz toalet. Przynajmniej raz
dziennie czyszczone są toalety.

§ 14
Dezynfekcja siedzeń, klamek oraz stołów odbywa się na bieżąco oraz po zakończeniu
zajęć.

§ 15
Każdy uczestnik ma obowiązek powiadomić prowadzącego w sytuacji, gdy nagle
poczuje się źle (podwyższona temperatura, duszności, ostry kaszel itp.) Osoba taka
zostanie odizolowana od reszty grupy. W przypadku osoby niepełnoletniej
powiadomieni zostaną rodzice lub opiekunowie o zaistniałej sytuacji i poproszeni
zostaną o odebranie dziecka z DK.

WYTYCZNE DLA WYDARZEŃ I GRUP, KTÓRYCH ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ POZA
SIEDZIBĄ DOMU KULTURY

§ 16
Dla wydarzeń odbywających się w „Zagrodzie Śląskiej” stosuje się odpowiednio
wszystkie adekwatne zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące obowiązku noszenia
maski oraz zachowania dystansu społecznego. Wprowadza się także limit osób
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mogących przebywać na terenie Zagrody na 150 osób
(wraz z organizatorem i obsługą).

§ 17
Dla stałych grup działających przy Domu Kultury, których spotkania odbywają się poza
siedzibą DK, tj: Klub Kobiet Aktywnych, Chór ZORZA oraz Klub Skata obowiązują
nakazy związane z zasłanianiem twarzy maseczką ochronną, dezynfekcją rąk oraz
zachowaniem dystansu społecznego.

§ 18
Dom Kultury nie odpowiada za zapewnienie środków bezpieczeństwa w miejscach
odbywania się spotkań poza siedzibą DK.

§ 19
Za przestrzegania Regulaminu odpowiada Dyrektor DK oraz wskazani przez niego
pracownicy

