
ZARZĄDZENIE NR 19/2020 

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

z dnia 2 września 2020 roku 

 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu szczególnych zasad udziału w zajęciach  

i wydarzeniach odbywających się 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach  

 

 

 

 

 

§ 1 

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia uczestników zajęć i wydarzeń artystycznych wprowadzam 

Regulamin zajęć i wydarzeń artystycznych organizowanych w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Mordach, który stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

 

 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 2 września 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Mordach 
 

/-/ Patryk Kamiński 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

do Zarządzenia nr 19/2020 

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

z dnia 2 września 2020 r. 

 

 

 

Regulamin zajęć i wydarzeń artystycznych organizowanych  

w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

 

Ogólne zadania 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach działa w okresie epidemii SARS–CoV2  

w Polsce zgodnie z wymogami sanitarno–epidemiologicznymi powszechnie obowiązującymi 

na terenie kraju. Obowiązujące zasady, mają charakter rozstrzygający i nadrzędny w stosunku 

do postanowień niniejszego Regulaminu, zaś w kwestiach nieuregulowanych niniejszym 

Regulamin mają bezpośrednie zastosowanie. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o 

imprezie lub wydarzeniu kulturalnym rozumie się przez to każdą formę aktywności 

artystycznej podlegającej ograniczeniom organizacyjnym w związku z epidemią COVID 19. 

Wszystkie zalecenia, o których mowa w Regulaminie stanowią obowiązek, jaki powinni 

zachowywać uczestnicy zajęć i inne osoby biorące w nich udział. Dla wszystkich zajęć 

Organizator ma prawo, w stosunku do wszystkich uczestników, wymagać zastosowania się do 

jego wytycznych podyktowanych względami sanitarnymi. 

 

Polityka informacyjna dla uczestników zajęć 

1.W trakcie trwania epidemii w Polsce Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach 

wprowadza szczególne zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Wytycznymi dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 

Polsce: 

a) uczestnik zajęć jest zobowiązany do podania swoich danych kontaktowych (imienia, 

nazwiska, nr telefonu lub e-mail) oraz złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu, że 

według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną, nie przebywa na kwarantannie lub pod 

nadzorem epidemiologicznym, 

b) wzór oświadczenia można pobrać wcześniej ze strony Organizatora lub wypełnić na miejscu 

przed wejściem na zajęcia, 

c) dane osobowe uczestników wydarzenia będą  udostępniane Właściwemu Inspektoratowi 

Sanitarnemu, 

d) oświadczenia będą przechowywane przez Organizatora i mogą być przekazane właściwym 

służbom sanitarnym w przypadku ujawnienia zarażenia COVID-19 miesiąc po zakończeniu 

roku kulturalno-oświatowego, 

e) szczególne zasady postępowania wprowadza się na czas określony tj. czas trwania epidemii 

wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, 

f)  odmowa złożenia  oświadczenia  jest  jednoznaczna  z brakiem  możliwości uczestniczenia  

w zajęciach.  



g) rodzice lub opiekunowie powinni punktualnie przyprowadzać dzieci (do 5 minut wcześniej) 

i punktualnie je odbierają, 

h) rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić z dziećmi 

wyłącznie nie dalej niż na 2 metry od wejścia na korytarzu przy płynie do dezynfekcji z 

zachowaniem zasady jeden rodzic z dzieckiem, zachowując pozostałe zasady bezpieczeństwa, 

i) rodzice i opiekunowie doprowadzający i odprowadzający dzieci nie mogą przebywać  

w budynku podczas zajęć, 

j) organizator przed wpuszczeniem uczestnika na zajęcia musi dokonać pomiaru temperatury. 

W wypadku temperatury wyższej niż 37oC, uczestnik nie zostanie wpuszczony na zajęcia 

(poinformowany o tym będzie w sposób dyskretny). 

Płatność za zajęcia 

Opłaty za zajęcia powinny się odbywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy 

Organizatora. 

Procedury postępowania  w przypadku potwierdzenia  zakażenia  wirusem 

SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia 

1. Organizator ma obowiązek udostępnić  listę uczestników i pracowników odpowiednim 

pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

2. W każdym przypadku ujawnienia zagrożenia, podejrzenia jego wystąpienia lub ujawnienia 

przypadku zakażenia Organizator może przerwać  imprezę i poinformować o stwierdzonym 

przypadku Sanepid. 

 


