
Załącznik nr 6 - REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ W MIEJSKIM CENTRUM KULTURY ZAWARCIE,  
ul. WAWRZYNIAKA 66A w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 

 

W związku z ponownym otwarciem instytucji kultury w stanie epidemii COVID-19, Miejskie Centrum 
Kultury w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że od dnia 16 czerwca 2020 roku  
będzie otwarte Miejskie Centrum Kultury Zawarcie. W obiekcie prowadzone będą zajęcia ruchowe - 
taniec. Powierzchnia sali widowiskowej to 310 m2. 
 
W czasie trwania epidemii COVID-19 uczestniczenie w zajęciach może odbywać się zgodnie  
z niniejszym Regulaminem organizacji zajęć tanecznych: 

1. Godziny odbywania się zajęć: poniedziałek - piątek: 15:00 - 22:00. 
2. Przed wejściem do obiektu umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie uczestników 

zajęć (16 osób plus dwie osoby prowadzące). 
3. Przed wpuszczeniem uczestników sala widowiskowa, sanitariaty oraz szatnia  

są dezynfekowane. 
4. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego, po 

uprzednim uzyskaniu zgody uczestnika zajęć. 
5. Uczestnicy zajęć tanecznych przychodzą ubrani w kostiumach do ćwiczeń (poza obuwiem). 
6. Zmiana obuwia oraz pozostawienie odzieży wierzchniej nastąpi w wydzielonym  

do tego miejscu. 
7. Konieczne jest mycie oraz dezynfekcja rąk po zmianie obuwia przed rozpoczęciem zajęć. 
8. Dzieci odprowadzane są przez rodziców pod drzwi wejściowe obiektu. 
9. Zakazuje się rodzicom oraz osobom postronnym wchodzenie na teren MCK Zawarcie. 
10. Za wyjście i wejście dzieci do sali prób odpowiedzialny jest kierownik zespołu. 
11. Należy unikać gromadzenia się i kolejek przed wejściem do obiektu, zachowując bezpieczny 

dystans 2 m. 
12. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe. 
13. Przed wejściem do obiektu oraz po zakończeniu zajęć obowiązuje dezynfekcja rąk. 
14. Uczestnicy zajęć poruszają się tylko w obrębie sali do ćwiczeń.  
15. Zajęcia taneczne prowadzone są bez maseczek ochronnych i rękawiczek. 
16. Obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu - 2 m. 
17. Zalecane jest ograniczenie do niezbędnego minimum choreografii przy bliskim kontakcie 

fizycznym. 
18. Pracownik MCK jest wyposażony w przyłbice lub maseczkę ochronną  

i rękawiczki. 
19. Sala widowiskowa jest wietrzona co godzinę. 
20. Kierownicy zespołów zobowiązani są do ewidencjonowania obecności na zajęciach, w celu 

kontrolowania ewentualnego ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się COVID - 19. 
21. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/uczestnika stosuje się 

wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, dostępne na stronach 
gis.gov.pl. 

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

mailto:info@mckgorzow.pl

