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ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH W ROKU 2020/2021 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1) Zasady uczestnictwa w zajęciach artystycznych 2020/2021 zwane są w dalszej części Zasadami 

uczestnictwa. 

2) W sezonie artystycznym 2020/2021 zajęcia odbywają się w dwóch semestrach: 

Semestr zimowy: 5.10.2020-15.01.2021 

Semestr letni: 1.02.2021-25.06.2021 

3) Odrębne warunki naboru, uczestnictwa i odpłatności, o których jest mowa w punkcie I. 6) 

Regulaminu dotyczą zajęć Chóru Miasta i Gminy Mrozy oraz zajęć Szkoły Muzycznej. W tym 

przypadku uczestników i rodziców nie obowiązują punkty I. 4) – I. 11) Zasad uczestnictwa. 

4) Zapisy na zajęcia rozpoczynają się 1.10.2020 o godz. 8.00. Zgłoszenia, które nadeszły przed tą 

datą i godziną nie będą brane pod uwagę. 

5) W dniach 1-3.10.2020 zapisów można dokonać wyłącznie drogą mailową na adres: 

koordynator.gckmrozy@gmail.com. W tym terminie pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają 

mieszkańcy gminy Mrozy oraz uczestnicy z poprzednich semestrów dokonujący terminowych 

płatności. 

6) W dniu uroczystego rozpoczęcia zajęć 4.10.2020 r. możliwe jest dostarczenie zgłoszenia                 

w wersji papierowej do biura GCK w godz. 13.00-17.00 (z wyłączeniem czasu trwania występów 

artystycznych). 

7) Od 5.10.2020 r. preferowanym sposobem przyjmowania zgłoszeń będzie droga mailowa na 

adres podany w punkcie I. 5). W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie dostarczenie 

zgłoszenia w wersji papierowej do biura GCK. W przypadkach wątpliwych dotyczących 

określenia czasu dostarczenia zgłoszenia, za złożone wcześniej będzie uznane zgłoszenie 

mailowe. 

8) Dostarczone zgłoszenie musi zawierać wypełnione i podpisane przez uczestnika lub 

rodzica/opiekuna prawnego następujące dokumenty stanowiące załączniki do Zasad 

uczestnictwa: 

 kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) 

 zgody uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2) 

 zgody uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego dotyczące prac plastycznych                   

i rękodzielniczych – dotyczy grup zajęć plastycznych i manualnych (załącznik nr 3) 

9) Wysokość opłat za zajęcia podana jest w cenniku zajęć, stanowiącym załącznik nr 4 do Zasad 

uczestnictwa. 

10) Godziny rozpoczęcia zajęć, miejsca ich odbywania oraz nazwiska instruktorów są umieszczane 

w planach zajęć. 

11) Opłaty należy uiszczać w nieprzekraczalnym terminie do 16.10.2020 r. za semestr zimowy i do 

15.01.2021 r. za semestr letni.  
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II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19 

 

1) Wszyscy uczestnicy zajęć, ich rodzice/opiekunowie prawni, instruktorzy, pracownicy GCK oraz 

pozostałe osoby, których mogą dotyczyć zapisy Zasad uczestnictwa zobowiązane są do 

stosowania zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się 

epidemii COVID-19. 

2) W przypadku zajęć odbywających się w innych jednostkach organizacyjnych gminy Mrozy, 

należy stosować się do zasad obowiązujących w tych jednostkach. 

3) Wszelkie przepisy krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne związane z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 oraz zmiany tych przepisów obowiązują nawet                   

w przypadku nieumieszczenia  ich w niniejszych Zasadach uczestnictwa. 

4) W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, w szczególności bez objawów 

sugerujących infekcję dróg oddechowych (m.in. kaszel, katar, ból gardła, duszności, 

podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, uczucie wyczerpania), które nie przebywają 

na kwarantannie oraz w izolacji w warunkach domowych. Punkt ten dotyczy również 

opiekunów, którzy przyprowadzają na zajęcia niepełnoletnich uczestników. 

5) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała 

uczestnika termometrem bezdotykowym w sytuacji zaobserwowania u uczestnika objawów 

sugerujących infekcję. 

6) Wejście do budynku GCK możliwe jest tylko z zakryciem ust i nosa np. w maseczce lub przyłbicy. 

7) Po wejściu do budynku GCK obowiązkowe jest zdezynfekowanie rąk płynem z dozownika 

znajdującego się przy drzwiach wejściowych. 

8) Zdjęcie maseczki na czas zajęć jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadkach wynikających                 

ze specyfiki danych zajęć, kiedy uczestnictwo w nich z zakryciem ust i nosa byłoby niemożliwe, 

np. w przypadku zajęć wokalnych, tanecznych, gry na instrumentach dętych. 

9) W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży opiekunowie przyprowadzają niepełnoletnich 

uczestników pod drzwi wejściowe i odbierają ich po zajęciach nie wchodząc do budynku GCK.  

10) Uczestnik ma prawo wejść do budynku GCK na zajęcia nie wcześniej niż 5 min. przed planową 

godziną rozpoczęcia zajęć. W przypadku spóźnienia się na zajęcia uczestnika niepełnoletniego 

może nie zostać on wpuszczony do budynku GCK z powodu zamknięcia drzwi wejściowych. 

11) W celu uniemożliwienia spotykania się na korytarzu różnych grup mających zajęcia w tym 

samym czasie w różnych salach możliwe jest ustalenie dla konkretnych grup zajęciowych 

różnych drzwi wejściowych i wyjściowych z budynku GCK. 

12) Instruktor może wprowadzić dodatkowe obostrzenia obowiązujące uczestników i rodziców 

wynikające ze specyfiki prowadzonych przez niego zajęć, w szczególności konieczność 

przynoszenia na zajęcia wyłącznie własnych przyborów. 

13) Pomiędzy zajęciami różnych grup odbywających się w tej samej sali konieczna jest minimum  

15-min. przerwa na przewietrzenie sali oraz zdezynfekowanie klamek, włączników, powierzchni 

płaskich. 

14) Uczestnikom zajęć zaleca się częste korzystanie z łazienek w celu mycia rąk wodą i mydłem oraz 

zachowywanie w miarę możliwości dystansu od pozostałych uczestników i instruktorów. 

15) Po zakończeniu zajęć sale, w których odbywały się zajęcia oraz korytarze, z których korzystali 

uczestnicy są w miarę możliwości ozonowane w przypadku korzystania z nich następnego dnia. 

16) W budynku GCK w salach, w których odbywają się zajęcia obowiązuje zakaz wnoszenia                       

i spożywania jedzenia i picia. 

 

 



3 
 

 

17) W przypadku zaobserwowania u uczestnika objawów sugerujących infekcję instruktor lub 

pracownik GCK może dokonać u uczestnika pomiaru temperatury ciała termometrem 

bezdotykowym. W przypadku otrzymania wyniku pomiaru temperatury w wysokości 38 st. 

Celsjusza i wyższej instruktor lub pracownik GCK ma prawo nie dopuścić uczestnika do zajęć lub 

nakazać opuszczenie zajęć przed ich zakończeniem. W przypadku uczestników niepełnoletnich 

rodzic uczestnika odpowiada po otrzymaniu powiadomienia za niezwłoczny odbiór uczestnika            

z budynku GCK. Uczestnik niepełnoletni oczekuje na odbiór przez pełnoletniego opiekuna               

w izolatce, którą w budynku GCK jest pomieszczenie kawiarenki. 

18) W przypadku zaobserwowania u uczestnika objawów takich jak katar i kaszel dopuszczalne jest 

zastosowanie środków opisanych w punkcie II. 17) bez dokonywania pomiaru temperatury                

u uczestnika. 

 


