
Załącznik nr 8 - REGULAMIN PROWADZENIA PRÓB GORZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ 
 

 
W czasie trwania epidemii COVID-19 uczestniczenie w próbach Gorzowskiej Orkiestry Dętej może 
odbywać się zgodnie z niniejszym Regulaminem: 
 

1. Godziny odbywania się prób: poniedziałek, wtorek, czwartek: 18:00 - 21:00. 
2. Zajęcia Gorzowskiej Orkiestry Dętej będą przeprowadzane na sali widowiskowej MCK,  

ul. Drzymały 26 (powierzchnia sali: 243m2, plus 89m2 scena), przy otwartych drzwiach 
wewnętrznych. 

3. Próby orkiestry odbywać się będą w minimalnym składzie orkiestry, tj. do 12 osób + osoba 
prowadząca (kapelmistrz), która będzie wyposażona w przyłbicę. Możliwe są także próby  
w trybie indywidualnym z zachowaniem rekomendowanego dystansu.  

4. Zabrania się uczestnictwa w próbach osobom z objawami przeziębienia jak kaszel, katar, 
podwyższona temperatura, przebywającym na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym. 

5. Przed rozpoczęciem prób i po ich zakończeniu wszystkie powierzchnie użytkowe mające 
styczność z osobami będą poddane dezynfekcji. 

6. Każdy członek orkiestry przed wejściem do obiektu ma obowiązek zdezynfekować dłonie 
używając udostępnionych przy wejściu  środków. 

7. Nie udostępnia się szatni. 
8. Instrumenty przechowywane w magazynie pobierane będą przez członków orkiestry 

z zachowaniem zasad bezpiecznej odległości, pojedynczo przez każdego muzyka. 
9. Sala przeznaczona do prób będzie wietrzona co godzinę. 
10. Osoby biorące udział w próbach mają obowiązek zachowania dystansu 2m (4m2/os.) 

zarówno podczas prób jak i przy poruszaniu się po obiekcie. Nie mogą gromadzić się 
podczas wchodzenia i wychodzenia z MCK, w holu, przed wejściem, w ciągach 
komunikacyjnych.  

11. Osoby przebywające w budynku MCK po zakończonej grze na instrumentach zobowiązane 
są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos. 

12. Próby orkiestry w pełnym 30 osobowym składzie będą odbywać się na widowni Amfiteatru 
MCK, przy zastosowaniu wytycznych dotyczących zachowania odległości pomiędzy 
uczestnikami (10m2 na osobę) oraz z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących higieny  
w tym dezynfekcji dłoni, przedmiotów i powierzchni użytkowych. 

13. Kapelmistrz zobowiązany jest do ewidencjonowania obecności na zajęciach, w celu 
kontrolowania ewentualnego ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się COVID - 19. 

14. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u instruktora/uczestnika stosuje się 
wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, dostępne na stronach 
gis.gov.pl. 

 
 
Wejście do obiektu Miejskiego Centrum Kultury oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Miejskie Centrum 
Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.  
Informacje o funkcjonowaniu MCK: tel.: 957202911, info@mckgorzow.pl  
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