
Załącznik nr 3  

do Procedury bezpieczeństwa na  terenie GOK w 
okresie pandemii COVID-19 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach 

Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach 

w czasie epidemii COVID – 19 

 

0. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które objęte są kwarantanną lub izolacją albo mają 

objawy choroby zakaźnej. 

1. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki i inne) należy do 

uczestnika zajęć. 

2. Rodzice i uczestnicy zajęć obowiązani są do zapoznania się z "Procedurami bezpieczeństwa na 

terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach w czasie trwania pandemii COVID-19" oraz 

złożyć przed zajęciami podpisane oświadczenia – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 w/w procedur. 

Brak podpisanych w/w dokumentów uniemożliwia udział w zajęciach. 

3. Do zajęć dopuszczone są osoby, których opiekunowie bądź uczestnicy wyrazili zgodę na 

zmierzenie temperatury przed zajęciami i u których nie występuje podwyższona temperatura 

bądź gorączka. 

4. Wchodząc i wychodząc do budynku należy dezynfekować ręce udostępnionym środkiem do 

dezynfekcji, zgodnie z widoczną instrukcją.  

5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie zapisani uczestnicy. 

6. Zakazuje się wnoszenia oraz spożywania napojów oraz żywności na terenie Gminnego Ośrodka 

Kultury w Trawnikach. 

7. Uczestnicy wieszają ubrania na wieszakach w oznaczonych miejscach.  

8. Na zajęcia należy przychodzić zgodnie z ustalonym wcześniej grafikiem wyłącznie w 

wyznaczonych godzinach. Niedopuszczalne jest przedłużanie pobytu na terenie Gminnego 

Ośrodka Kultury w Trawnikach. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do punktualnego obioru 

dziecka po zajęciach. 



9. Zajęcia odbywają się zgodnie z opracowanymi grafikami, o których uczestnicy bądź opiekunowie 

zostaną powiadomieni. 

10. Czas zajęć indywidualnych to max 35 min, grupowych max  120 min. 

11. Zajęcia odbywają się z 10 minutową przerwą niezbędną do przeprowadzenia dezynfekcji i 

wietrzenia pomieszczenia. 

12. W przypadku zajęć indywidualnych odległość pomiędzy uczestnikami zajęć i instruktorem musi 

wynosić minimum 1.5 metra. 

13. Ilość osób przebywających w obiekcie to: 

a. Sala „Plastyczna” – 1 osoba prowadząca+  6 uczestników 

b. Sala „Muzyczna” – 1 osoba prowadząca+  1 uczestników 

c. Sala „Klubowa”- 1 osoba prowadząca+ 8 uczestników 

d. Sala widowiskowa -  1 osoba prowadząca + 8 uczestników 

 

14. Uczestnicy zajęć: 

- gry na instrumentach: flet, klarnet, saksofon, gitara przynoszą na zajęcia własne 

instrumenty bądź użyczone z GOK w Trawnikach zgodnie z obowiązującym grafikiem.  

Zajęcia odbywają się indywidualnie Sala „Muzyczna”, bądź  w grupie max 8 osobowej, w 

Sali „Klubowej” zgodnie z grafikiem. Po każdych zajęciach indywidualnych lub grupowych 

odbywa się 10 minutowa dezynfekcja i wietrzenie pomieszczenia. 

- gry na instrumentach: pianino, akordeon, gitara korzystają z instrumentów GOK w 

Trawnikach, które po zajęciach zostaną poddane dezynfekcji. Zajęcia odbywają się 

wyłącznie indywidualnie uczestnik i instruktor w Sali „Muzycznej” od poniedziałku do 

piątku zgodnie z grafikiem. Po każdych zajęciach odbywa się 10 minutowa dezynfekcja i 

wietrzenie pomieszczenia. 

- orkiestry dętej są zobowiązani do przynoszenia za zajęcia prywatnych bądź użyczonych z 

GOK w Trawnikach instrumentów. Zajęcia orkiestry dętej odbywają się na Sali 

widowiskowej w grupie max 8 osób + 1 kapelmistrz zgodnie z grafikiem. Po każdych 

zajęciach odbywa się 10 minutowa dezynfekcja i wietrzenie pomieszczenia. 



- zajęcia wokalne odbywają się w indywidualnie w Sali „Muzycznej”. Zajęcia odbywają się 

zgodnie z grafikiem. Po każdych zajęciach odbywa się 10 minutowa dezynfekcja i 

wietrzenie pomieszczenia.   

- zajęcia plastyczne odbywają się w max 6 osobowej grupie osób w Sali „Plastycznej”. 

Każdy uczestnik korzysta wyłącznie z przydzielonego zestawu przyborów umieszczonych 

na stoliku. Po zakończeniu zajęć uczestnicy są zobowiązani do złożenia przyborów w 

pudełkach, które zostaną poddane dezynfekcji. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem. 

- Zajęcia rękodzieła odbywają się w max 8 osobowej grupie w Sali „Klubowej”. Każdy 

uczestnik korzysta wyłącznie z przydzielonego zestawu przyborów umieszczonych na 

stoliku. Po zakończeniu zajęć uczestnicy są zobowiązani do złożenia przyborów w 

pudełkach, które zostaną poddane dezynfekcji. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem. 

- zajęcia taneczne odbywają się w max 8 osobowej grupie na Sali widowiskowej. Zajęcia 

odbywają się zgodnie z grafikiem. Po każdych zajęciach odbywa się 10 minutowa 

dezynfekcja i wietrzenie pomieszczenia. 

15. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/pracownika placówki, osoba ta 

zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, i prowadzone będą 

działania zgodnie § 7 Procedury Bezpieczeństwa na terenie MDK w okresie pandemii Covid – 19. 

 

 

 


