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Załącznik nr 2 

 

Regulamin uczestnictwa w sekcjach stałych obowiązujący w czasie epidemii 

COVID-19 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Celem postanowień regulaminu jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem podczas 

udziału w zajęciach organizowanych w ramach sekcji stałych Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. 

2. Procedury bezpieczeństwa dotyczą instruktorów, uczestników, rodziców i opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających na zajęcia w okresie pandemii COVID-19. 

3. Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych okoliczności, ilości zapisujących się 

uczestników i pojawiających się nowych wytycznych oraz zarządzeń władz zwierzchnich. 

 

ORGANIZACJA PRACY W SEKCJACH STAŁYCH W OKRESIE PODWYŻSZONEGO 

REŻIMU SANITARNEGO 

 
1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie kwestionariusza, podpisanie umowy i regulaminu 

obowiązującego w czasie pandemii COVID-19  przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich 

uczestników/. 

2. Przy drzwiach wejściowych do pracowni/sali prób znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk. 

3. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie odbywało się w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem 

zajęć lub po ich zakończeniu. Przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń. 

4. Przez dyrektora i pracowników prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, poręczy krzeseł, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów oraz dezynfekcji toalet. 

5. Szczegółowe zalecenia dostosowane będą do charakteru prowadzonych zajęć. 

6. Zabrania się niekontrolowanego przemieszczania uczestników w obiekcie. 

 

OBOWIĄZKI INSTRUKTORÓW 

 
1. Instruktorzy pracują według uzgodnionego i zatwierdzonego przez dyrektora CSiK harmonogramu zajęć. 

2. Instruktorzy: 

a) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, liczbę uczestników, objawy chorobowe u dzieci, dostępność 

środków czystości, 

b) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, 

c) dbają o odpowiedni dystans między uczestnikami, 

d) mają obowiązek wyjaśnić, przypomnieć i egzekwować od dzieci konieczność mycia rąk wodą z mydłem, 

zgodnie z instrukcja w łazienkach, unikania dotykania oczu, nosa i ust i zachowania podstawowych zasad 

higieny, 
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e) zobowiązani są do powiadomienia dyrektora w sytuacji wystąpienia u uczestników objawów 

chorobowych. 

3. Instruktorzy pracują w maskach lub przyłbicach. Wydawanie materiałów podczas zajęć jest też po stronie 

instruktora. 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH I UCZESTNIKÓW 

 

 
1. Rodzice/opiekunowie prawni, pełnoletni uczestnicy i uczestnicy zapoznają się z procedurami 

opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa i choroby 

COVID-19. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych, bez 

objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. 

3. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną u uczestników 

pełnoletnich, osoby te zobowiązane są do zaprzestania uczestnictwa w zajęciach. W przypadku stwierdzenia 

przez instruktora wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, instruktor ma prawo odmówić przyjęcia 

dziecka na zajęcia lub poprosić rodzina o wcześniejsze odebranie dziecka z zajęć. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczestnicy i uczestnicy zajęć stosują się do reżimu sanitarnego i 

dystansu społecznego na obiekcie CSiK. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczestnicy zobowiązani są do udzielania rzetelnej informacji o 

stanie zdrowia uczestnika. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczestnicy zobowiązani są do podania aktualnego numeru 

telefonu, z którym CSiK ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami bądź uczestnikiem. 

7. Uczestnicy przed wejściem na zajęcia obowiązkowo powinni zdezynfekować ręce płynem 

dezynfekującym lub w przypadku przeciwwskazań umyć dokładnie dłonie ciepłą wodą i mydłem. 

8. Uczestnicy wchodząc na zajęcia powinni mieć maseczki ochronne. W zależności od formy zajęć 

instruktor może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/PEŁNOLETNIEGO 

UCZESTNIKA 

 

1. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin obowiązujący w okresie pandemii COVID-19. 

2. Jestem świadomy/a, że podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich 

uczestników zajęć wraz z pracownikami placówki i ich rodzinami. 

3. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia 

COVID-19. 

                                                                                …................................................................... 

      Podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika 

 

 


