
 

Regulamin sekcji kulturalnych organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w trakcie 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19. 

 
1. Regulamin dotyczy zajęć kulturalnych organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek 

Kultury z siedzibą przy ul. Ludowej 7, 55-040 Kobierzyce. 
2. Zajęcia sekcji kulturalnych prowadzone są w miejscu szczegółowo wyznaczonym przez 

Organizatora. 
3. Uczestnik sekcji kulturalnych zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w 

materiały ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki) zgodnie z aktualnymi 
przepisami sanitarnymi, a także do: 

a) noszenia maseczki ochronnej na terenie budynku KOK 
b) zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO i do akceptacji regulaminu. 
c) zapoznania się z zasadami uczestnictwa w danej sekcji kulturalnej dostępnymi 

w Sali, w której prowadzone są zajęcia oraz na stronie internetowe 
www.kultura-kobierzyce.pl,  

4. Wchodząc na teren budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, uczestnik zobowiązany 
jest do dezynfekcji rąk oraz do zachowania bezpiecznego dystansu m.in. 1,5 metra 
odległości. 

5. Uczestnik oraz opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej) musi posiadać maseczkę 

higieniczną w przeciwnym wypadku nie zostanie wpuszczony do budynku. 

6. Uczestnik udaje się do przeznaczonej do zajęć sali. Obowiązuje zakaz poruszania się 

po budynku z wyjątkiem korzystania z toalet. 

7. Instruktorzy zajęć wyposażeni są w przyłbice ochronne. 

8. Między zajęciami zachowany jest odstęp czasowy – 15 minut. Następuje 

wówczas wietrzenie sali i dezynfekcja przedmiotów oraz instrumentów, 

których używał uczestnik. 
 

9. Uczestnik sekcji kulturalnych  jest zobowiązany do wykonywania poleceń instruktora 
zajęć.  

10. Organizator zabrania wstępu na zajęcia osobom, które co do których istnieje 
podejrzenie zakażenia Covid-19 (u których występują objawy takie jak: gorączka, 
kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, 
pogorszenie smaku i/lub węchu), które przebywają na kwarantannie domowej, lub 
mają podwyższoną temperaturę ciała(powyżej 38°C). 

11. Uczestnicy winni zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym. 
12. Uczestnik zajęć kulturalnych zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora 

związanych z potencjalnym zakażeniem podczas trwania zajęć wirusem SARS-CoV-2, 
wywołującym chorobę COVID-19. 

13. Udział w zajęciach kulturalnych jest dobrowolny. 
 
 

 


