
 

 

Regulamin korzystania z zajęć w DK „Świt” w trakcie epidemii COVID -19 

1. Po Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Wysockiego 11 03-371 

Warszawa poruszamy się w maseczkach zakrywających usta i nos;  

2. Dezynfekujemy ręce przy wejściu do budynku;  

3. Po wejściu do budynku poddajemy się pomiarowi temperatury;  

4. W zajęciach nie może uczestniczyć osoba, która ma objawy choroby (tj. gorączka, kaszel, katar, 

wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe) lub jest świadoma choroby, jednak nie zdradza 

objawów zewnętrznych lub też jest objęta nadzorem epidemiologicznym lub przebywa na 

kwarantannie;  

5. Uczestnik zajęć i/lub opiekun prawny uczestnika zajęć zobowiązuje się w przypadku zmiany 

sytuacji, o której mowa w ust. 4 mniejszego Regulaminu niezwłocznie poinformować o tejże 

zmianie Dom Kultury „Świt”;  

6. Na korytarzach i w miejscach zamkniętych staramy się zachować min. 2m odstęp;  

7. Skraca się czas przebywania w Domu Kultury na okres niezbędny dla udziału w zajęciach, tj. 

wchodzimy do budynku na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, po zakończeniu zajęć niezwłocznie 

go opuszczamy;  

8. Opiekun zostawia uczestnika zajęć w Strefie Uczestnika Zajęć, następnie instruktor odbiera 

uczestnika zajęć z wyznaczonego miejsca;  

9. Uczestnicy zajęć i/lub opiekunowie uczestników zajęć nie poruszają się samodzielnie po budynku, 

robią to w asyście instruktora lub pracownika DK „Świt”;  

10. Opłat za zajęcia prosimy dokonywać online poprzez stronę internetową, przelewem tradycyjnym 

lub kartą płatniczą, w wyjątkowych sytuacjach gotówką; 

11. Na zajęcia sportowe przynosimy własne maty;  

12. Na zajęcia plastyczne przynosimy własne materiały;  

13. Między zajęciami obowiązują 10 minutowe przerwy;  

14. Po skończonych zajęciach sale są wietrzone oraz następuje dezynfekcja powierzchni;  

15. W przypadku gdy uczestnik zajęć przebywa na kwarantannie zajęcia prowadzone będą się w formie 

online w terminie zajęć lub innym terminie ustalonym z instruktorem; 

16. Uczestnik zajęć i opiekun uczestnika zajęć jest świadomy, iż powyższy Regulamin może ulegać 

zmianom i modyfikacjom obejmującym aktualną sytuację epidemiologiczną oraz konieczność 

dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym zmiany formy zajęć ze 

stacjonarnej na online. 


