
Regulamin prowadzenia zajęć w Wałeckim Centrum Kultury w okresie epidemii COVID-19 od dnia 6 
czerwca 2020 r do odwołania.

Każda osoba prowadząca i uczestnicząca w zajęciach organizowanych w Wałeckim Centrum Kultury 
zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i wytycznymi Narodowego Centrum 
Kultury dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-
19 w Polsce:

1. W budynku Wałeckiego Centrum Kultury mogą przebywać:

 osoby, które uczestniczą w zajęciach,

 instruktorzy, prowadzący zajęcia,

 pracownicy WCK.

2. Osobom z objawami choroby, tj.  gorączka, kaszel zakazuje się przychodzenia na zajęcia, a także 
przebywania w budynku WCK. 

3.  W  przypadku  wystąpienia  u  uczestnika  zajęć  niepokojących  objawów  sugerujących  zakażenie 
koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od zajęć i  odesłać transportem indywidualnym do 
domu.  Należy  powiadomić  właściwą  miejscowo  powiatową  stację  sanitarno-epidemiologiczną  i 
stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4.  Harmonogram  zajęć  zostaje  opracowany  w  porozumieniu  z  dyrektorem  WCK  na  podstawie 
wcześniej zawartego porozumienia i przekazany wszystkim uczestnikom zajęć.

5. Instruktorzy i uczestnicy mogą przebywać w budynku WCK tylko w trakcie trwania zajęć, jedynie w 
Sali wyznaczonej do tego celu, po zakończeniu zajęć zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia 
budynku.

6.  Instruktorzy  prowadzący  zajęcia  zobowiązani  są  posiadać  aktualną  listę  obecności  uczestników 
zajęć do przedstawienia w razie konieczności dyrektorowi i administracji budynku WCK.

7.  Uczestnicy  zajęć  zobowiązani  są  przychodzić  na  zajęcia  punktualnie,  na  5  minut  przed  ich 
rozpoczęciem. Niedopuszczalne jest wcześniejsze gromadzenie się uczestników zajęć i ich opiekunów 
wewnątrz budynku. 

8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do oczekiwania na dzieci poza budynkiem WCK.

9. Rodzice/opiekunowie niepełnoletnich uczestników zobowiązani są do podpisania zgody na udział w 
zajęciach w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

10. Wszyscy uczestnicy zajęć są wpuszczani przez instruktora lub pracownika WCK do budynku na 5 
minut przed ich rozpoczęciem, bocznym wejściem od strony parkingu.



11. Do budynku wszyscy uczestnicy zajęć wchodzą we własnych maseczkach ochronnych i przed ich 
rozpoczęciem  zobowiązani  są  do  odkażenia  rąk  płynem  dezynfekującym,  znajdującym  się  przy 
wejściu.

12. W czasie zajęć ruchowych i artystycznych dopuszcza się nie korzystanie z maseczek ochronnych z  
jednoczesnym obowiązkiem zachowania dystansu 2 m pomiędzy uczestnikami zajęć.

13. W razie potrzeby z toalety, w tym samym czasie, może korzystać tyko jedna osoba.

14. Uczestnicy i prowadzący zajęcia zobowiązani są do przestrzegania restrykcji sanitarnych tj.: 

 Przed  rozpoczęciem  zajęć  należy  umyć  ręce  wodą  z  mydłem  lub  odkazić  ręce  płynem 
dezynfekującym.

 Zachować bezpieczną odległość  od rozmówcy i  współpracowników (rekomendowane są  2 
metry).

 W czasie  przerw regularnie  dezynfekować dłonie  środkiem na bazie  alkoholu  (min.  60%).  
Zaleca się aby każdy uczestnik zajęć posiadał swój płyn dezynfekujący.

 Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej  
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

 Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

15.  Wprowadza  się  15  min.  przerwy  technicznej  między  kolejnymi  zajęciami,  w  trakcie  której 
Instruktorzy prowadzący zajęcia są zobowiązani przewietrzyć użytkowane pomieszczenia.

16.  Wykaz  pomieszczeń  WCK  przeznaczonych  do  prowadzenia  zajęć  ruchowych  i  artystycznych  z 
określeniem maksymalnej liczby uczestników:

 Sala widowiskowa: 12 uczestników + instruktor 

 Sala klubowa: 12 uczestników + instruktor 

 Sala baletowa: 10 uczestników + instruktor 

 Sala 108: 4 uczestników + instruktor 

 Hol główny: 12 uczestników + instruktor 

 Pracownia ceramiczno-plastyczna: 12 + instruktor 

17.  WCK dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) na otwartych 
przestrzeniach tj.: na parkingu WCK z zachowaniem zasad:

 plac o wymiarach minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 osoby 
prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m,

 plac o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4  
osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.


