
Zasady uczestnictwa w zajęciach sekcyjnych i wydarzeniach 
 
Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa w związku z 
uczestnictwem w wydarzeniu kulturalnym/zajęciach sekcyjnych. Jego przestrzeganie jest obowiązkiem osób 
biorących w nim udział/uczestnika zajęć w sekcjach – jest to bezwzględnie ważne ze względu na ochronę 
zdrowia osób. 
 
Zasady ogólne 
 

1. Udział w wydarzania/ w zajęciach mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów 
chorobowych. 

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub objęta izolacją, nie wolno uczestniczyć w 
wydarzeniu/zajęciach 

3. Każdą niepokojącą sytuację, w tym nagłe złe samopoczucie należy niezwłocznie zgłaszać 
pracownikom Ośrodka, jest to bardzo ważne ze względu na konieczność zapewnienia właściwej 
ochrony pozostałych osób biorących udział w wydarzeniu/uczestnikom zajęć. 

4. Podczas zajęć i w trakcie wydarzenia obowiązuje dystans społeczny (min. 2 metry) i zasada 
ograniczania zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie, całowanie na przywitanie) oraz 
obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren Ośrodka. 

5. Podczas zajęć i w trakcie wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz nie 
obowiązuję przy wydarzeniach odbywających się na świeżym powietrzu. 

6. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wydarzenia lub zajęć w Ośrodku, zostanie u Ciebie stwierdzony 
COVID-19, niezwłocznie zawiadom Organizatora, aby mogli podjąć niezbędne działania w celu 
ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. 

7. Ośrodek w razie konieczności, zakłada możliwość bezdotykowego pomiaru temperatury. W razie 
prawidłowej temperatury pomiar nie jest dokumentowany. W przypadku podwyższonej temperatury 
mogą obowiązywać dodatkowe procedury 

8. W Ośrodku do odwołania nie funkcjonuje szatnia oraz wprowadzono limity uczestników w zależności 
o wielkości sal 
 

 
Złe samopoczucie – zasady dla uczestnika wydarzenia/zajęć sekcyjnych 
 
    1. Jeżeli źle się czujesz, nie przychodź. Niezwłocznie skontaktuj się z Organizatorem aby ustalić zasady 
postępowania na tę okoliczność. 
    2. Niezwłocznie zgłoś Organizatorowi, że źle się poczujesz w ciągu wydarzenia/zajęć sekcyjnych, w 
szczególności jeśli masz podwyższoną temperaturę, gorączkę, kaszlesz i/lub masz duszności. W takim 
staraj się też odizolować do momentu otrzymania instrukcji postępowania.  
    3. Najprawdopodobniej zostaniesz poproszony o opuszczenie wydarzenia/zajęć i otrzymasz od 
Organizatora dodatkowe instrukcje postępowania. Przygotuj się na taką okoliczność.   
    4. Nie panikuj, staraj się także nie dzielić swoimi obawami z innymi uczestnikami wydarzenia/zajęć gdyż 
u nich także może to wywołać atak paniki.  
    5. Bezwzględnie przestrzegaj zasad higieny i zasad obowiązujących w Ośrodku Kultury w Dzielnicy 
Wesoła. 
 
Oświadczenie uczestnika wydarzenia/zajęć sekcyjnych 
 
Oświadczam, że mimo reżimu sanitarnego, posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem 
SARS-Covid-19 podczas zajęć organizowanych w Ośrodku Kultury Wesoła pomimo zastosowanego w 
Ośrodku reżimu sanitarnego. Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do Ośrodku 
Kultury Wesoła  w razie zakażenia wirusem SARS-Covid-19 na jego terenie. Biorę na siebie pełną 
odpowiedzialność prawną za niewykonanie obowiązków wynikających z reżimu sanitarnego, w 
szczególności za wynikłe wskutek niewykonania zobowiązań szkody poniesione przez placówkę lub osoby 
trzecie.  
 


