
 

Regulamin prowadzenia zajęć ruchowych i z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w 

obiektach zamkniętych – w domach, centrach i ośrodkach kultury, niepodlegające ministrowi 

kultury i dziedzictwa narodowego, w trakcie epidemii COVID – 19 w Polsce. Wytyczne z dnia 

29.05.2020 r. gov.pl. 

- dotyczy świetlice wiejskie 

1. Najemca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania powszechnie 
obowiązujących przepisów organów państwowych dotyczących przyjętych regulacji 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych 
chorób zakaźnych. 

2. Uczestnik każdych zajęć ma obowiązek dezynfekcji rąk, w wyznaczonym do tego 

miejscu. 

3. Zachować bezpieczną odległość od siebie - co najmniej 1,5 m. 

4. Na zajęcia ruchowe ( gimnastyka, yoga, zajęcia relaksacyjne, tańce w kręgu, 

aerobik….) przychodzimy ubrani i gotowi do ćwiczeń. 

5. Nie będą udostępnione szatnie, pomieszczenia wspólne. 

6. Nie będą udostępnione strefy oczekiwania – kanapy, fotele, krzesła. 

7. Na zajęcia przychodzimy nie prędzej niż 5 min przed zajęciami. 

8. Na każdej sali ze względu na jej powierzchnię zostanie wytyczony limit osób w niej 

przebywających. 

9. Między zajęciami będą odbywać się przerwy 15 - 30 minut na wietrzenie. 

10. Wszystkie akcesoria służące do ćwiczeń oraz klamki, wieszaki, lustra - będą 

dezynfekowane przez instruktorów. 

11.  Na salach obowiązuje zakaz używania urządzeń klimatyzacyjnych. 

12.  Odległość od osób ćwiczących – 1,5 m – wskazuje instruktor/ka prowadzący/a  

zajęcia, dostosowane do zachowania reżimu epidemiologicznego. 

13.  Podczas zajęć z edukacji artystycznej i kulturowej, stoliki będą oddalone od siebie nie 

mniej niż 2 metry. Po zajęciach materiały i przyrządy będą dezynfekowane przez 

instruktorów. 

14.  W toaletach nie może przebywać więcej niż jedna osoba, musi być wywieszony 

regulamin prawidłowego mycia rąk, oraz antybakteryjne mydła i środki. Wyłączone 

będą suszarki do rąk. 

15.  W przypadku organizacji szkoleń, prelekcji, narad, prezentacji, należy pamiętać, iż na 

jednego uczestnika nie może być mniej niż 4m2 powierzchni, ilość dopuszczonych 

osób ustala się ze względu na wielkość sali.  

16.   W przypadku organizacji spotkań rodzinnych: wesela, stypy, urodziny, przyjęcia I 

komunijne, nie stosuje się pkt 14. 

17.  Najemca ma obowiązek śledzić na bieżąco wytyczne organów państwowych 

dotyczących COVID 19 oraz się do nich stosować. 

 

 

…………………………………….., dnia 8.06.2020 r. 

 

 


