Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Dobczycach w czasie obowiązywania stanu epidemii Covid-19
1. Od 15 czerwca 2020 roku, po wejściu w życie III i IV etapu znoszenia obostrzeń związanych
z epidemią Covid-19, wznowione zostają zajęcia organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Dobczycach.
2. Indywidualne i grupowe zajęcia ruchowe (w tym artystyczne), sportowe oraz z zakresu edukacji
artystycznej i kulturowej, mogą być prowadzone przez MGOKiS:
a) na otwartych przestrzeniach:
- o wymiarach minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 osoby
prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m
- o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 osoby
prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.
b) w hali sportowej:
- o wymiarach powyżej 1000 m – obowiązujący limit uczestników to 32 osoby (+ 3 osoby
prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m, (w przypadku
dzielenia pełnowymiarowej hali na połówki, liczba uczestników na obydwu połówkach musi
dawać łącznie 32 osoby)
c) w obiektach zamkniętych:
- o wymiarach do 300 m² - obowiązujący limit uczestników to 12 osób (+ 1 osoba prowadząca)
(limit 12 osób obowiązuje w sali plastycznej, muzycznej, tanecznej oraz sali prób orkiestry)
- o wymiarach od 301 do 800 m2 - obowiązujący limit uczestników to 16 osób (+ 2 osoby
prowadzące) ( limit obowiązuje w auli, holu szkoły i we foyer)
- o wymiarach od 801 do 1000 m 2 - obowiązujący limit uczestników to 24 osoby (+ 2 osoby
prowadzące)
- o wymiarach powyżej 1000 m2 - obowiązujący limit uczestników to 32 osoby (+ 3 osoby
prowadzące)
3. Zajęcia prowadzone będą w nowym reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS, oraz
wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub wytycznymi Ministerstwa Sportu i
Turystyki, aż do momentu całkowitego zniesienia przez rząd obowiązujących obostrzeń.
4. Warunkiem powrotu uczestnika na zajęcia jest wcześniejsze zgłoszenie mailowe
(biuro@mgokis.dobczyce.pl) lub telefoniczne (533 990 660) oraz wypełnienie „Oświadczenia
dotyczącego osoby uczestniczącej w zajęciach organizowanych przez MGOKiS Dobczyce,
na czas obowiązywania stanu epidemii Covid-19. Oświadczenie dostępne jest na stronie
internetowej www.mgokis.dobczyce.pl. Zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowych
terminach i godzinach zajęć za pośrednictwem wiadomości sms.
5. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 4, musi zostać złożone w biurze MGOKiS przed
rozpoczęciem zajęć. Brak złożonego oświadczenie będzie skutkować niewpuszczeniem
uczestnika na zajęcia.
6. Każdy Uczestnik zajęć/Opiekun niepełnoletniego uczestnika jest zobowiązany do zapoznania się
z zasadami uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MGOKiS Dobczyce w czasie
obowiązywania stanu epidemii Covid-19. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją
wszystkich wewnętrznych regulacji MGOKiS związanych z Covid-19.

7. Płatność za zajęcia będzie możliwa w godzinach pracy biura MGOKiS, w tymczasowym punkcie
obsługi klienta, zlokalizowanym przy biurze MGOKiS. Rekomendujemy płatność bezgotówkową.
8. Przed wejściem do obiektu zamontowany został dozownik z płynem dezynfekującym. Wszyscy
uczestnicy zajęć i przyprowadzający niepełnoletnich uczestników na zajęcia, są zobowiązani
do zdezynfekowania rąk.
9. Na terenie MGOKiS wywieszone zostały, zgodnie z zaleceniami GIS plakaty i instrukcje
dotyczące m. in. ograniczania rozprzestrzeniania Covid-19, zasad prawidłowego mycia
dezynfekcji rąk, bezpiecznego ściągania maseczek i rękawiczek. Wszyscy uczestnicy zajęć oraz
przyprowadzający niepełnoletnich uczestników zajęć zobowiązani są do zapoznania się z nimi.
10. Na terenie MGOKiS Dobczyce, aż do odwołania, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, a
samą maseczkę można zdjąć dopiero w sali, na której będą odbywać się zajęcia.
11. Na terenie MGOKiS Dobczyce, aż do odwołania, obowiązuje zasada dystansowania
społecznego – zachowanie odległości minimum 2 metrów od innych użytkowników.
12. W zajęciach organizowanych przez MGOKIS Dobczyce mogą uczestniczyć wyłącznie osoby
zdrowe, niewykazujące oznak chorób układu oddechowego, które nie przebywają
w kwarantannie, nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie
Covid-19 lub z osobą poddaną kwarantannie, które w ciągu 14 dni nie przebywały zagranicą
i nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy. Uczestnik zajęć/
Opiekun niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
biura MGOKiS o wszystkich zmianach, które zaistnieją już po podpisaniu oświadczenia.
13. Niepełnoletnich uczestników mogą przyprowadzać i odbierać wyłącznie osoby zdrowe (j.w.),
z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych.
14. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (optymalnie 5 minut wcześniej), niedopuszczalne
jest spóźnienie i czekanie na zajęcia w budynku. Godziny zajęć zostaną ustalone w taki sposób,
aby umożliwić dezynfekcję sal i zminimalizować stykanie się ze sobą uczestników z różnych
grup.
15. Opiekun niepełnoletniego uczestnika zajęć może wejść z dzieckiem wyłącznie
do wyznaczonego obszaru w budynku (dolny hol przy wejściu głównym do RCOS). Opiekun sam
nie odprowadza dziecka do sali, tylko zostawia je pod opieką instruktora. Po skończonych
zajęciach opiekun odbiera dziecko punktualnie z holu. Obowiązuje zachowanie dystansu 2
metrów od innych osób.
16. W MGOKiS obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych i oczekujących
na uczestników zajęć.
17. Uczestnicy zajęć i instruktorzy będą poddawani pomiarowi temperatury ciała (termometr
czołowy bezdotykowy). Osoby, u których temperatura ciała przekroczy 37,5 stopnia nie będą
wpuszczane na zajęcia.
18. Jeżeli uczestnik zajęć zacznie wykazywać w trakcie prób lub ćwiczeń niepokojące objawy
infekcji, zostanie odizolowany w osobnym pomieszczeniu (wyznaczone izolatorium), gdzie
będzie oczekiwał na rodziców i/lub odpowiednie służby.
19. W budynku nie ma możliwości korzystania z szatni, a co za tym idzie na zajęcia sportowe
i taneczne należy przychodzić w stroju treningowym. Okrycie wierzchnie należy schować
do własnej torby. W czasie zajęć torba będzie znajdować się w sali zajęć.
20. Niedopuszczalne jest ćwiczenie w tych samych butach, w których przyszło się na zajęcia.
Obuwie należy zmienić bezpośrednio przed zajęciami i zostawić je przy drzwiach lub zapakować
w foliowy worek i włożyć do własnej torby, która będzie znajdować się w sali zajęć.
21. Przed wejściem do sali zajęć należy umyć lub zdezynfekować ręce.

22. W czasie zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Telefon przed
wejściem na zajęcia należy schować do torby lub plecaka.
23. W czasie zajęć prowadzonych w MGOKiS Dobczyce oraz w przerwach między nimi (sala
i korytarze) aż do odwołania, obowiązuje zakaz spożywania pokarmów.
24. Uczestnik zajęć może mieć ze sobą butelkę wody, która powinna być podpisana.
25. Zabrania się przynoszenia na zajęcia zbędnych przedmiotów, ozdób, biżuterii, kosmetyków
pylących, zabawek i innych przedmiotów, które mogą zwiększać potencjalne ryzyko
przeniesienia wirusa.
26. Po każdych zajęciach grupowych następuje 30-minutowa przerwa na obowiązkowe wietrzenie
pomieszczenia i jego dezynfekcję.
27. Instruktorzy prowadzący zajęcia są odpowiedzialni za dezynfekowanie sprzętów, urządzeń i
pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz za wietrzenie sal, w których
nie ma klimatyzacji.
28. Zaleca się, aby instruktorzy prowadzący zajęcia minimalizowali kontakt między uczestnikami
zajęć.

