
Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem zajęć i warsztatów jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki

2.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze zapisanie się telefoniczne lub
drogą e-mail.

3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci oraz dorośli.

4.  Osoby przyjęte na zajęcia (lub ich opiekunowie)  mają obowiązek wypełnienia Karty
Zgłoszenia Uczestnika Zajęć dostępnej w biurze GOKSiT. Wypełniony formularz należy
złożyć u instruktora zajęć, na które uczestnik się zapisał.
Uczestnik zajęć/opiekun prawny składa uzupełniony formularz w ciągu dwóch tygodni od
rozpoczęcia zajęć.

5. Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Turystyki może przetwarzać dane osobowe zawarte w
Karcie Zgłoszenia Uczestnika Zajęć oraz bezpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika
zajęć w celach związanych z realizacją zadań statutowych placówki.
6.  W  zajęciach  mogą  uczestniczyć  wyłącznie  osoby  na  nie  zapisane  i  spełniające
wymagania wiekowe. Uczestnik nie może odstąpić udziału w opłaconych zajęciach bądź
warsztatach osobom trzecim.

7.  Centrum  Kultury  i  Sportu  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  rozkładzie  zajęć  i
warsztatów,  o  czym  bezzwłocznie  poinformuje  uczestników  zajęć,  zamieszczając
stosowną informację na  oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.

8.  Każdy  uczestnik  zajęć  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  regulaminu  zajęć,
regulaminu obiektu,poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa
na  zajęciach  i  kulturalnego  zachowania  względem  współuczestników  zajęć  oraz
pracowników GOKSiT

9. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców
lub opiekunów.

10.  Rodzice  lub  opiekunowie  są  zobowiązani  do  punktualnego  przyprowadzania  i
odbierania  dziecka  z  zajęć.  Odstępstwa  od  ustalonych  terminów  należy  uzgadniać  z
instruktorem.

11. GOKSiT nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez
opieki po zakończeniu zajęć.

12. Płatności za zajęcia należy dokonać do 10 każdego miesiąca.

13. Brak płatności dyskwalifikuje z uczestnictwa w zajęciach.



DODATKOWE  POSTANOWIENIA  ZWIĄZANE  ZE  STANEM  EPIDEMII  zgodne  z
Wytycznymi dotycząceymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w
trakcieepidemii  COVID-19  w  Polsce  wydanymi  przez  Mistrzostwo  Kultury  i
Dziedzictwa Narodowego

1.Ilość uczestników zajęć dostosowana jest do wielkości sali: - 15 osób Sala muzyczna
parter – 3 osobySala plastyczna – 3 osobyPracownia fotograficzna – 2 osobyGarderoba -
4  osobyPracownia  muzyczna  I  piętro  -  1  osobaInformacja  o  maksymalnej  ilości  osób
mogących znajdować się konkretnych salach jest wywieszonaprzy wejściu do budynku i
przy wejściach do sal.

2. Zajęcia edukacji artystycznej odbywają się z zachowaniem odległości co najmniej 2 m
od siebie(chyba że specyfika zajęć na to nie pozwala).

3. Przed rozpoczęciem zajęć, tuż po przyjściu do GOKSiT obowiązkowo uczestnik musi
zdezynfekować ręce płynem z dozownika przy wejściu oraz należy zdezynfekować ręce w
sali zajęć.

4.  Podczas  zajęć  uczestnik  ma  obowiązek  nosić  osłonę  nosa  i  ust  oraz  rękawice
ochronne,ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas brania udziału w zajęciach.

5. Podczas kaszlu i kichania uczestnik zobowiązany jest zakryć usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

6. Uczestnik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i
oczu.

7. Zaleca się o przychodzenie punktualnie na zajęcia (nie wcześniej).

8. Rodzice mają zakaz oczekiwania na dzieci w budynku instytucji.

9. W łazience może przebywać tylko jedna osoba.

10. Osobom z objawami choroby, tj.  gorączka, kaszlem zakazuje się przychodzenia na
zajęcia, a także przebywania w budynku GOKSiT. Jeśli objawy wystąpią podczas zajęć
zostanie  niezwłocznie  wdrożona  Procedura  postępowania  na  wypadek  wystąpienia
choroby zakaźnej (COVID-19) 

11. Opłata za zajęcia możliwa jest jedynie przelewem.

12. Regulaminy szczegółowego zajęć są integralną częścią regulaminu głównego.



REGULAMIN  GRUPOWYCH  ZAJĘĆ  PLASTYCZNYCH  I  TEATRALNYCH  I
MUZYCZNYCH  realizowanych przez GOKSiT

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu głównego.
2. Zaleca się, by zajęcia edukacji artystycznej odbywały się z zachowaniem odległości co
najmniej 2 m.

3. W sali  może przebywać do 15 osób plus prowadzący.

4.  Przed  rozpoczęciem  zajęć,  tuż  po  przyjściu  do  sali  GOKSiT  należy  obowiązkowo
zdezynfekować ręce płynem z dozownika przy wejściu.

5. Podczas kaszlu i kichania należy 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. W łazience może przebywać jedna osoba.

8.  Osobom  z  objawami  choroby,  tj.  gorączka,  kaszel  zakazuje  się  uczestniczenia  w
zajęciach, a także przychodzenia do budynku GOKSiT.

REGULAMIN GRUPOWYCH ZAJĘĆ FITNESS, ZAJĘĆ TANECZNYCH  W GOKSiT

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu głównego.

2. Nakazuje się, by zajęcia fitness odbywały się z zachowaniem odległości co najmniej 2
m.

3.  W  sali  ćwiczeń  może  przebywać  ograniczona  ilość  osób  w  zależności  od
pomieszczenia, w którym będą się odbywać.

4.  Przed  rozpoczęciem  zajęć,  tuż  po  przyjściu  do  GOKSiT  należy  obowiązkowo
zdezynfekować ręce płynem z dozownika przy wejściu.

5. Podczas kaszlu i kichania należy 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. W łazience może przebywać jedna osoba.
8.  Osobom  z  objawami  choroby,  tj.  gorączka,  kaszel  zakazuje  się  uczestniczenia  w
zajęciach, a także przychodzenia do budynku GOKSiT


