
Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacji artystycznej w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie 
Górniczej w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.  

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczestników jak i pracowników, Pałac Kultury 
Zagłębia wprowadza procedurę sanitarną dotyczącą organizacji działalności edukacyjnej i kulturowej 
we wszystkich placówkach: klubach osiedlowych, świetlicach środowiskowych i Domu Kultury 
Ząbkowice. Będzie ona aktualizowana w zależności od rozwoju sytuacji.  

Ogólne informacje dla uczestników działalności edukacyjnej i kulturowej. 
 
1. Na zajęcia będą przyjmowani wyłącznie uczestnicy zdrowi bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych (wskazujących na chorobę zakaźną, przeziębienie, kaszel, katar, gorączka, itp.). 
2. Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe.   
3. Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym poświadczają, że w 

rodzinie oraz w najbliższym otoczeniu dziecka nie ma osób przebywających na kwarantannie lub 
pod nadzorem epidemiologicznym (poniżej w załączeniu). 

4. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się, rodzice i opiekunowie zostają 
zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów, adresów zamieszkania oraz 
pozostawania w kontakcie z PKZ. 

5. Warsztaty w placówkach organizowane są w formie zajęć indywidualnych oraz grupowych. 
6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczestnika w sali nie może być mniejsza niż: 

-  4 m² na 1 uczestnika i każdego instruktora  przy zajęciach w trybie siedzącym, (wytyczne GIS, 
MZ i MEN dla szkół podstawowych i edukacji wczesnoszkolnej  z dn. 14.05.2020),    
- 10 m² na 1 uczestnika przy zajęciach ruchowych (w tym artystycznych), (wytyczne MKiDN dla 
domów kultury z 22.05.2020), 
- powierzchnię każdej sali wylicza się, pomniejszając powierzchnię pomieszczenia, o powierzchnię 
zajmującą przez meble oraz inne sprzęty w niej się znajdujące.  

7. Zajęcia indywidualne odbywają się z zachowaniem bezpiecznej odległości instruktora od 
uczestnika, wynoszącej co najmniej 2 m. 

8. Zapewnia się taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup 
dzieci (np. poprzez różne godziny rozpoczynania zajęć). 

9. Ogranicza się ilość odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów (w zależności od 
wielkości obiektu), w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu społecznego. 

 
Wytyczne dla uczestników zajęć. 

 
1. Do budynku mogą wejść tylko osoby mające zakryte usta i nos (maseczka, przyłbica, chustka itp.). 
2. Każda osoba po wejściu do budynku ma obowiązek zdezynfekować dłonie. 
3. Uczestnik przed wejściem do sali zajęć będzie miał możliwość ponownego zdezynfekowania dłoni. 
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 
2 m.  

5. Dziecko nie przynosi na zajęcia do placówki żadnych swoich rzeczy (przyborów plastycznych, 
zabawek, książek, itp.). 

6. Uczestnicy korzystają z przyborów i pomocy dydaktycznych udostępnianych tylko i wyłącznie przez 
placówki. 

7. Po zakończonych zajęciach uczestnicy opuszczają salę oraz budynek z zachowaniem wymaganego 
przepisami prawa odstępu (co najmniej 2 m). 

  



Wytyczne dla pracowników placówek: 
 

1. Pracownicy placówek musza być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maseczki/ przyłbice, 
jednorazowe rękawiczki). 

2. Instruktorzy po zakończonych warsztatach mają obowiązek dokładnie wyczyścić i zdezynfekować 
wykorzystywane podczas zajęć pomoce dydaktyczne, przybory sportowe, itp. 

3. Instruktorzy zobowiązani są do wietrzenia sali przed, w trakcie i po zajęciach. 
4. Instruktorzy zobowiązani są po zakończonych zajęciach do zdezynfekowania powierzchni płaskich 

(blaty stolików) oraz powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, włączniki światła). 
5. Personel sprzątający ma obowiązek posprzątania i dezynfekcji wyznaczonych toalet,  

z zastosowaniem wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 
 
  



Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące stanu zdrowia uczestnika zajęć 

organizowanych                 w Pałacu Kultury Zagłębia lub placówce PKZ ………………………… 

zorganizowanych stosownie do sytuacji epidemiologicznej panującej w Polsce. 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika  

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

tel. kontaktowy do rodziców (opiekunów) ………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Deklarowany udział w zajęciach (nazwa, data i godz.):   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Oświadczam, że  dziecko,  które bierze udział w zajęciach w Pałacu Kultury Zagłębia:  

- nie przebywało w rejonie transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni, 

-   nie przebywa z osobami objętymi nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną) w związku z Covid -

19,  

-  jest  zdrowe i nie występują objawy infekcji: gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni,  wysypka,   

    inne  nietypowe  objawy, 

-   a  także,  wyżej  wymienione  objawy  nie  występują  obecnie  u  żadnego z domowników. 

 

Dabrowa Górnicza, dnia   ....................................... 

 

Podpis Rodzica/Opiekuna   ………………………………… 

 

Powyższe dane przetwarzane będą zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących funkcjonowania domów, centrów 

i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Dane mogą być przekazane do wglądu 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz uprawnionych służb w przypadku podejrzenia zakażenia 

wirusem SARS – CoV - 2 

 


