
REGULAMIN ZAJĘĆ W SOCHACZEWSKIM CENTRUM KULTURY

ul. 15 Sierpnia 83

Zasady uczestnictwa i prowadzenia zajęć  oraz postępowania z materiałami
wykorzystanymi przez uczestników   SCK  w trakcie epidemii COVID-19

Wszystkich uczestników zajęć SCK użytkowników obowiązuje nakaz przestrzegania 

procedury postepowania w okresie epidemii COVID-19  ( patrz załącznik nr 1 do 

Zarządzenia 6/2020) 

Dodatkowe zmiany organizacji korzystania z zajęć w przestrzeni SCK ul.15 Sierpnia 83

1. Dzieci uczestniczące w zajęciach wchodzą do budynku bez rodziców. 

2. Przy wejściu uczestnik zajęć zobowiązany jest poddać się pomiarowi 

temperatury oraz odkazić ręce płynem dezynfekującym. 

3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do wchodzenia na zajęcia w maseczkach, 

przyłbicach lub półprzyłbicach i w miarę możliwości  pozostali w nich na 

zajęciach. 

4. Jedna grupa uczestników może  przebywać w jednej wyznaczonej pracowni. 

5. Wprowadzone jest ograniczenie możliwości korzystania ze wspólnej szatni.  

Każda grupa uczestnicząca w zajęciach będzie miała wieszak do swojej 

dyspozycji w pracowni. 

6. Wprowadzone jest ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach - 

rekomenduje się, aby liczba była o połowę mniejsza od liczby ubikacji. 

7. Uczestnicy zajęć plastycznych zobowiązani są do przynoszenia i korzystania 

z własnych przyborów (np. pędzle, kredki, farby, nożyczki). Uczestnik nie 

wymienia się przyborami, nie korzysta z przyborów innych osób. 

8. Prosimy o niespożywanie posiłków na terenie SCK. 

9. Każde dziecko /uczestnik ma obowiązek utrzymania po sobie czystości 

(wyrzucać śmieci do oznaczonego kosza - „Odpadki komunalne” 

i  „Zużyte maseczki i rękawiczki”)



10.  Z pracowni zostaną usunięte niepotrzebne rzeczy uniemożliwiające stałą, 

dokładną dezynfekcję.

11.  Ustala się limit osób przebywających w placówce - wg wytycznych  Dyrektora 

SCK. Dozwolona  liczba osób na zajęciach w poszczególnych  salach jest 

wywieszona  na drzwiach  każdej z nich.

12.  Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć przez osoby  

nieletnie. 

13.  W miarę możliwości zajęcia mogą odbywać się na zewnątrz (ale tylko na 

terenie SCK).

14.  Wszyscy instruktorzy zobowiązani są do prowadzenia dzienników obecności na

zajęciach. Dzienniki przechowywane są w wyznaczonym miejscu 

w sekretariacie SCK.

15.  Osoby fizyczne i podmioty prowadzące zajęcia w SCK ponoszą 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ich zajęć i zobowiązani są do 

ścisłego przestrzegania  „Regulaminu zajęć”  i  „Procedury postępowania” 

Sochaczewskiego Centrum Kultury  w  trakcie  epidemii  COVID-19




