REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ
W CENTRUM KULTURY „BROWAR B.” WE WŁOCŁAWKU

w związku z wytycznymi dotyczącymi postępowania w okresie pandemii
koronawirusa SARSCOV-2
1. Niniejszy Regulamin dotyczy działalności prowadzonej we wszystkich obiektach Centrum
Kultury „Browar B.” we Włocławku:
1) siedziba główna, ul. Łęgska 28
2) Klub Łęg, ul. Płocka 246,
3) Klub Zazamcze, ul. Toruńska 87,
4) Klub Stara Remiza, ul. Żabia 8.
2. Na zajęcia do Centrum Kultury „Browar B.” może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba
na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia.
3. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 12 osób.
4. W każdej sali minimalna przestrzeń dla uczestników nie może być mniejsza niż 10 m2
na osobę (dot. uczestników i instruktorów), a odległość pomiędzy stanowiskami nie może być
mniejsza niż 2 m.
5. Zajęcia odbywają się w ściśle określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabronione.
W salach zajęciowych i na korytarzach obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich.
6. W budynkach Centrum Kultury „Browar B.” wyznaczone zostaje izolatorium, do którego
kierowany jest uczestnik zajęć w przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogących
wskazywać na chorobę zakaźną. W przypadku dzieci o zaistniałej sytuacji bezzwłocznie
informowani są rodzice.
7. Instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do stosowania się do zasad reżimu
sanitarnego i zachowania dystansu społecznego, używania rękawic ochronnych oraz
zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
1) złożenie oświadczenia, że uczestnik zajęć nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, wyrażenie zgody
na pomiar temperatury ciała.
W imieniu osoby niepełnoletniej powyższe dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny
dziecka.
9. Uczestnik zajęć zobowiązany do:
1) zachowania dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m.;
2) dezynfekowania rąk zaraz po wejściu do budynku; dzieci po wejściu do placówki
kierowane są do łazienki w celu umycia rąk.
3) używania rękawic ochronnych, zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą również
podczas zajęć;
4) powstrzymywania się od bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami zajęć;
5) wyrzucania do wyznaczonego pojemnika, znajdującego się przy wyjściu z budynku,
używanych maseczek jednorazowych oraz rękawic ochronnych.
10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do:
6) zachowania dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m.;
7) dezynfekowania rąk zaraz po wejściu do budynku;
8) używania rękawic ochronnych;
9) zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
11. Uczestnik zajęć może posiadać własne, przydatne w zajęciach, przedmioty, które w czasie
zajęć mogą znajdować się w wydzielonym miejscu w sali. Obowiązuje zakaz wymieniania się
przedmiotami pomiędzy uczestnikami zajęć.
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uwzględnieniem sal zajęciowych, pomieszczeń sanitarno - higienicznych i ciągów
komunikacyjnych. Na bieżąco dezynfekowane są klamki i powierzchnie dotykowe, w tym
blaty w salach zajęciowych. Po każdych zajęciach zarządzana jest trzydziestominutowa
przerwa, podczas której przeprowadzana jest dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.

