
 

 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 11/2020 

              z dn. 21.09.2020r. 
 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ORGANIZACJI ZAJĘĆ I POBYTU  

DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH  

W JELENIOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY  

związane z przeciwdziałaniem COVID-19  

  

§ 1 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady 

uczestniczenia dzieci, młodzieży i dorosłych w zajęciach artystycznych (zwanych 

dalej „Zajęciami”) organizowanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury (zwanego 

dalej „Centrum”).  
 

§ 2  

1. Regulamin jest udostępniony każdemu uczestnikowi lub ustawowemu opiekunowi 

prawnemu uczestnika, podczas pierwszych zajęć oraz w każdym momencie na 

stronie internetowej www.jck.pl .  

2. Udział w Zajęciach jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem 

do respektowania jego postanowień.  

 

§ 3 

1. Uczestnik Zajęć i jego opiekun, zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących 

w Centrum zasad porządkowych, powiązanych z bezpieczeństwem na terenie 

Centrum, a także do stosowania się do wytycznych pracowników Centrum.  

2. Pracownicy Centrum są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa  

w Zajęciach osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych,  

o których mowa w niniejszym regulaminie. 
 

§ 4 

1. Do udziału w Zajęciach jest uprawniona wyłącznie osoba bez objawów 

chorobowych, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem 

SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem 

epidemiologicznym.  

2. Przed pierwszymi Zajęciami, każdy uczestnik lub jego opiekun prawny  

zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej 

„Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy uczestnik zajęć nie jest 

osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod 

nadzorem epidemiologicznym. O każdej zmianie ważności podpisanego 

oświadczenia, uczestnik/opiekun prawny zobligowany jest do 

natychmiastowego powiadomienia pracowników Centrum.   

3. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1 lub odmawia 

złożenia Oświadczenia – taka osoba jest zobowiązana do powstrzymania się  

od udziału w Zajęciach, nie zostanie dopuszczona do udziału w Zajęciach. 

4. Centrum udostępnia wzór Oświadczenia w sekretariacie Centrum i za 

pośrednictwem strony internetowej Centrum www.jck.pl .  

http://www.jck.pl/
http://www.jck.pl/


 

 

§ 5 

1. Na terenie części wspólnych Centrum – należy przestrzegać obowiązku 

zakrywania ust i nosa. 

2. Podczas zajęć uczestnik nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa. 

3. Centrum nie zapewnia materiałów do zakrywania ust i nosa (maseczek, przyłbic 

itp.).  

4. Centrum udostępnia odpowiednią powierzchnię na Zajęcia, w celu zachowania 

dystansu społecznego od innych osób wynoszącego nie mniej niż 1,5m.  

5. Uczestnik Zajęć i jego opiekun mogą być zobligowani do mycia rąk za pomocą 

środka dezynfekującego zapewnionego przez Centrum – w wyznaczonych 

miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Centrum i Zajęć. 

6. Zabrania się uczestnikom przynosić niepotrzebnych przedmiotów na zajęcia  

w JCK. 

7. W przypadku pojawienia się u uczestnika niepokojących objawów chorobowych  
i braku możliwości natychmiastowego opuszczenia Centrum, może on zostać 
odizolowany od innych osób w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.  
W przypadku uczestnika, którym jest dziecko, opiekunowie prawni zostaną o tym 
niezwłocznie powiadomieni. 

8. Na prośbę uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pracownik Centrum może 
sprawdzić temperaturę ciała uczestnikowi Zajęć, za pomocą termometru 
bezprzewodowego. 

9. Pracownicy Centrum są uprawnieni do uniemożliwienia przebywania na terenie 
Centrum osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach 
poprzedzających.  

 

§ 6 

1. Zasady uczestnictwa w Zajęciach lub przebywania na terenie Centrum mogą być 

uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.  

2. Regulamin obowiązuje od 01.10.2020r. i pozostaje w mocy do odwołania.  


