
REGULAMIN PRZEBYWANIA W OBIEKTACH 

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. W związku z trwającą epidemią COVID-19 Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku 

funkcjonuje w szczególnym reżimie sanitarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

 

3. W zajęciach i wydarzeniach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów 

chorobowych oraz nie mające kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie. 

 

4. Jednorazowo w każdym obiekcie przebywać może:  

1) Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku ul. Łęgska 28 - 34 uczestników zajęć.  

2) Centrum Kultury „Browar B.” Klub Zazamcze ul. Toruńska 87 - 34 uczestników zajęć 

3) Centrum Kultury „Browar B.” Klub Stara Remiza ul. Żabia 8 - 12 uczestników zajęć.  

4) Centrum Kultury „Browar B.” Klub Łęg ul. Płocka 246 - 12 uczestników zajęć.  

Informacje dotyczące dopuszczalnej liczby uczestników w poszczególnych salach  

są umieszczone na wejściu do każdej z nich. 

 

5. Pracownicy Centrum Kultury „Browar B.” oraz instruktorzy prowadzący zajęcia  

są zobowiązani do monitorowania wskazanej, maksymalnej liczby osób, które mogą 

przebywać w obiekcie. 

 

6. Każda osoba wchodząca na teren obiektu ma obowiązek: 

1) zapoznać się z zamieszczonymi w miejscach ogólnodostępnych instrukcjami; 



2) zdezynfekować ręce; 

3) założyć maseczkę lub przyłbicę; 

4) zachować dystans społeczny 2 m odległości od innych osób (z wyjątkami dla dzieci 

do lat 13, osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących oraz osób, które nie 

mogą się poruszać samodzielnie); 

5) unikać gromadzenia się w grupach; 

6) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania  

w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii. 

 

7. Każdy pracownik i uczestnik zajęć (lub opiekun prawny uczestnika w przypadku dzieci) 

jest zobowiązany do złożenia u wyznaczonego pracownika pisemnego „OŚWIADCZENIA 

ZDROWOTNEGO UCZESTNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA, NA CZAS EPIDEMII SPOWODOWANEJ 

KORONAWIRUSEM SARSCOV-2”. 

 

8. W celu ograniczenia liczby osób przebywających na terenie obiektów Centrum Kultury 

„Browar B.” na zajęcia należy przychodzić punktualnie oraz ograniczyć przebywanie  

w obiekcie w oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć. Rodzice są zobowiązani do punktualnego 

odbierania dzieci po zajęciach. 

 

9. W obiektach zostały wdrożone procedury utrzymania czystości i stosowania środków 

dezynfekujących, zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

we Włocławku, uwzględniające dezynfekcję w salach. 

 

 

 

Załączniki: 

nr 1 – Instrukcja mycia rąk 

nr 2 – Instrukcja dezynfekcji rąk 

nr 3 – Zdejmowania rękawic ochronnych 

nr 4 – Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki 

 

 

 


