REGULAMIN
KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK W DOBREJ
(dalej GCKiB)
PODCZAS ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
O CHARAKTERZE SPORTOWO-REKREACYJNYM, EDUKACYJNOKULTURALNYCH
Adresaci Regulaminu:
1. Osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez GCKiB,
2. Organizatorzy zajęć w pomieszczeniach wynajętych lub użyczonych od GCKiB
W związku z ze stopniowym przywracaniem działalności statutowej GCKiB (zajęcia
o charakterze sportowo-rekreacyjnym, edukacyjno-kulturowym) w dobie pandemii
koronawirusa COVID 19, w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa sanitarnego
dla uczestników oraz dochowania zasad reżimu sanitarnego, ustala się następujące
zasady przebywania i korzystania z pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek:
I.

Podczas uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych należy:
1. przestrzegać limitu osób uczestniczących w zajęciach ruchowych, tj. na jednego
uczestnika ma przypadać powierzchnia co najmniej 4 m2;
2. przed wejściem do pomieszczenia oraz po zakończeniu zajęć oraz po każdym
skorzystaniu z toalety myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować za pomocą
dostępnych środków dezynfekujących;
3. podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;

4. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
5. wietrzyć pomieszczenia podczas przerw lub w miarę możliwości w trakcie
prowadzenia zajęć oraz po zakończonych zajęciach;
6. dezynfekować sprzęt sportowy oraz powierzchnie dotykowe, które były wykorzystane
do zajęć (np. materace, maty gimnastyczne);
7. korzystać z szatni wg zasady- co drugi wieszak wolny.

II.

Podczas uczestnictwa w zajęciach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym
(warsztaty, zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, spotkania artystyczne itp.) należy:
1. przestrzegać limitu osób mogących przebywać w pomieszczeniu określonych
indywidualnie dla każdego z pomieszczeń GCKiB oraz przy zachowaniu dystansu
pomiędzy uczestnikami zajęć co najmniej 2 m;
2. uczestniczyć w zajęciach, w miarę możliwości i braku przeciwwskazań zdrowotnych,
w środkach ochrony osobistej, tj. maseczkach, rękawiczkach;
3. przed wejściem do pomieszczenia oraz po zakończeniu zajęć oraz po każdym
skorzystaniu z toalety myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować za pomocą
dostępnych środków dezynfekujących;
4. poddawać dezynfekcji wszystkie przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami,
które je użytkują;
5. podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
6. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
7. wietrzyć pomieszczenia podczas przerw lub w miarę możliwości w trakcie
prowadzenia zajęć oraz po zakończonych zajęciach;
8. dezynfekować sprzęt i przybory oraz powierzchnie dotykowe, które były
wykorzystane do zajęć (np. materiały plastyczne, pisarskie, biurka, stoliki, mikrofony,
klawiatury komputerowe itp.);

III.

Organizatorzy zajęć oraz prowadzący zajęcia zobowiązani są przestrzegać ogólnych norm
bezpieczeństwa i higieny, w tym maksymalnej liczby uczestników zajęć oraz zapewnić
uczestnikom nieograniczony dostęp do środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne,
mydło).

IV.

Organizatorzy zajęć zobowiązani są informować na bieżąco prowadzących zajęcia,
a także uczestników zajęć o zakazie przebywania w obiekcie oraz niedopuszczania do
uczestnictwa w zajęciach osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej (np. kaszel,
duszności, gorączka itp.), oraz osób, które miały kontakt z osobą chorą, zakażoną,
izolowaną lub poddaną kwarantannie.

V.

W sytuacji podejrzenia wystąpienia u osoby uczestniczącej w zajęciach niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować ją od
pozostałych osób,

odesłać transportem indywidualnym do domu oraz niezwłocznie

powiadomić GCKiB w celu podjęcia dalszych działań.
VI.

Organizatorzy zajęć oraz prowadzący zajęcia zobowiązani są otoczyć szczególną troską
uczestników zajęć z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – tj. osób powyżej
60 roku życia oraz przewlekle chorych.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się:
a. dla wydarzeń organizowanych przez GCKiB - Regulamin Organizacyjny Klubu i jego
filii będących z zasobach GCKiB (załącznik do zarządzenia Dyrektora GCKiB
z 14.11.2017 r.);
b. dla najemców i biorących w użyczenie sale GCKiB - Regulamin najmu lub użyczenia
lokali będących w zasobach Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, ul.
Graniczna 31 oraz

ustalenia wysokości stawek opłat za najem (załącznik do

zarządzenia Dyrektora GCKiB z 27.12.2019 r.);
Regulamin obowiązuje od 10.06.2020 r. i został podany do publicznej wiadomości poprzez
udostępnienie w pomieszczeniach GCKiB i na stronie internetowej www.gckib.pl

