
Załącznik nr 5 - REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ W KLUBIE KULTURY MCK ZODIAK W GORZOWIE 
WIELKOPOLSKIM, ul. Słoneczna 62a w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego COVID - 19 

 

W związku z ponownym otwarciem instytucji kultury w stanie epidemii COVID-19, Miejskie 
Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że od dnia 1 lipca 2020 roku będzie 
otwarty Klub Kultury MCK Zodiak. W Klubie prowadzone są zajęcia muzyczne, plastyczne, 
teatralne i inne. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu -  177,31 m2. Powierzchnia sali 
widowiskowej: 103 m2. 

  
 
W czasie trwania epidemii COVID-19 uczestniczenie w zajęciach może odbywać się zgodnie  
z niniejszym Regulaminem: 

1. Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 09:00-17:00.  
2. Przed wejściem do Klubu umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie osób, 

które mogą jednocześnie przebywać w obiekcie (12 osób plus pracownik 
MCK/instruktor). 

3. Przed wpuszczeniem uczestników Klub jest dezynfekowany, w szczególności stoły, 
krzesła, sanitariat, klamki. 

4. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego, 
po uprzednim uzyskaniu zgody uczestnika zajęć. 

5. Przed  wejściem do Klubu należy zdezynfekować dłonie płynem, który jest dostępny 
wraz z instrukcją skutecznej dezynfekcji.  

6. Każda przebywająca w Klubie osoba powinna mieć założoną maseczkę ochronną. 
Zaleca się również posiadanie rękawiczek. 

7. Czasowo zawiesza się możliwość korzystania z szatni. 
8. W pomieszczeniu sanitarnym umieszczona jest instrukcja zdejmowania/zakładania 

maseczek i rękawiczek.  
9. Obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu - 2 m. 
10.  Pracownik MCK jest wyposażony w przyłbice lub maseczkę ochronną  

i rękawiczki. 
11. Stanowiska pracy są dezynfekowane po zmianie uczestnika/po zakończonych 

zajęciach. 
12. Próby chórów oraz zajęcia taneczne odbywają się bez maseczek ochronnych. 
13. Instruktor zespołu zobowiązany jest do ewidencjonowania obecności na zajęciach,  

w celu kontrolowania ewentualnego ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się COVID 
- 19. 

14. Pomieszczenie jest wietrzone co godzinę. 
15. Przy wyjściu z Klubu umieszczone są dedykowane pojemniki na zużyte środki 

ochrony osobistej. 
16. 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 Klubu Kultury MCK Zodiak 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 


