
Regulamin zajęć „Wakacje z MDK”  

 

1. Zajęcia „Wakacje z MDK” odbywają się w tygodniowych cyklach tematycznych.  

W zajęciach, przez cały tydzień, bierze udział stała grupa uczestników. Grupa będzie 

składała się z maksymalnie 15 osób. Liczba uczestników zajęć jest dostosowana  

do wytycznych sanitarnych. 

2. W warsztatach biorą udział dzieci, które ukończyły 7 lat i: 

1) są zdrowe, nie występują u nich objawy chorobowe (w szczególności podwyższona 

temperatura, kaszel) sugerujące występowanie choroby, w tym w szczególności 

choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; 

2) które w ostatnich 14 dniach przed dniem zajęć nie przebywała na kwarantannie;  

3) które nie miały świadomego kontaktu i nie zamieszkiwały z osobą przebywającą  

na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny. 

3. W sytuacji wystąpienia u któregoś z uczestników w trakcie trwania zajęć objawów 

chorobowych (w szczególności podwyższona temperatura, kaszel), uczestnik musi zostać 

natychmiast odebrany przez rodzica/opiekuna prawnego oraz zostaną podjęte dalsze 

działania ze strony Miejskiego Domu Kultury zgodnie z obowiązującą procedurą. 

4. Jeden cykl tematyczny prowadzi jeden instruktor. 

5. Sale zajęć będą każdorazowo dezynfekowane i wietrzone. 

6. Do dyspozycji uczestników są zamontowane dozowniki z płynem do dezynfekcji. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony 

osobistej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi (maseczka, rękawiczki) 

i wchodzą na zajęcia w maseczkach zakrywających usta i nos. W trakcie zajęć istnieje 

możliwość ściągnięcia maseczki, za zgodą instruktora, pod warunkiem zachowania 

dystansu minimum 2 metry, który to dystans pozostaje pod kontrolą instruktora. 

8. Przed wejściem na zajęcia mierzona będzie temperatura i sprawdzany będzie fakt 

posiadania rękawiczek i maseczki. 

9. Uczestnicy mogą przynieść ze sobą swoją wodę do picia i coś do jedzenia (zajęcia będą 

trwać 3 godziny). Przerwa na posiłek zostanie ustalona w momencie rozpoczęcia zajęć. 

Przerwa poprzedzona zostanie umyciem oraz dezynfekcją rąk. 

10. W zajęciach biorą udział osoby, które dostarczyły zgody stanowiące załącznik do 

niniejszego regulaminu. 

11. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział w zajęciach  

oraz na  podporządkowanie się wytycznym sanitarnym. 


