
SPECJALNY REGULAMIN PRZEBYWANIA NA SALACH 
TANECZNYCH I PRZESTRZENIACH CENTRUM KULTURY  
W JĘDRZEJOWIE W CZASIE EPIDEMII COVID19 

1. W Centrum Kultury nie będą funkcjonowały szatnie- przychodzimy już przebrani do 
zajęć, należy w nich zostawiać tylko obuwie, plecak/torbę lub w przypadku chłodniejszych 
dni, mając ze sobą jedynie okrycie wierzchnie do pozostawienia. 
2. Na terenie Centrum Kultury obowiązuje nakaz noszenia maseczek przez rodziców 
przyprowadzających dzieci. 
3. Rodzice wchodzą do Centrum Kultury jedynie do głównego holu podczas 
przyprowadzania dziecka- dziecko samo wchodzi do szatni lub czeka na instruktora i 
kieruje się do sali gdzie będą odbywały się jego zajęcia. 
4. Rodzic ma bezwzględny zakaz wchodzenia na salę, w której odbywają się zajęcia oraz 
przebywania w holach koło sal. W przypadku potrzeby wezwania rodzica, instruktor będzie 
dzwonił. 
5. Przy wejściu do Centrum Kultury będzie stał dozownik z płynem dezynfekującym i przy 
wejściu do sal (do dezynfekcji rąk ) 
6. Każdy uczestnik zajęć przychodzi 5 min przed wyznaczoną godziną zajęć. 
7. Każdy przynosi swoją butelkę z wodą lub korzysta z wody na korytarzu nie wnosząc 
kubeczka na sale - KONIECZNIE PODPISANA 
8. Nie wolno się przytulać, ściskać i grupować. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób aby 
minimalizować kontakt bezpośredni między uczestnikami. 
9. Dzieci, których zajęcia trwają krócej niż godzinę nie będą wypuszczane z sali na przerwę. 
10. Po zakończeniu zajęć, dzieci zabierają z sali wszystkie swoje rzeczy i pozostawione w 
szatni. Wychodzą z instruktorem z sali, który pojedynczo wypuszcza dzieci do rodziców. 
11. Toalety, klamki i wszelkie elementy dotykowe będą na bieżąco dezynfekowane. Sale 
będą wietrzone.  
12. Rodzice proszeni są o wpłaty za zajęcia bezgotówkowo. 
13. Rodzice chcący załatwić sprawy z instruktorem grupy, proszeni są o podejście 
pojedynczo dopiero po rozpoczęciu zajęć, kiedy dzieci są już w salach lub po zakończonych 
zajęciach. 
14. Każdy rodzic, przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka do Centrum Kultury jest 
zobowiązany do szczegółowego przeanalizowania regulaminu wraz z dzieckiem, 
przygotowania go do stosowania się do nowych zasad, podpisania przez Rodzica lub 
prawnego Opiekuna regulaminu. 
15. Osoby, które nie będą przestrzegały powyższych wytycznych, będą musiały opuścić 
budynek Centrum Kultury w Jędrzejowie. 
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