
                                                                 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2021 

                                                                  Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury 

                                                                  dotyczące Regulaminu uczestnictwa w zajęciach 

w ŻDK 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ZAJĘCIACH 

W ŻYCHLIŃSKIM DOMU KULTURY w czasie  trwania 

pandemii koronawirusa SARS COVID – 19 

 
Regulamin opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć oraz 

personelowi w Żychlińskim Domu Kultury w okresie epidemii wirusa SARS CoV-2. Przyjęte 

zasady uwzględniają „Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków 

kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”, opublikowane na stronie 

www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury. 

 

 

 I  Warunki uczestnictwa w zajęciach 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Żychliński Dom Kultury 

przy ulicy Fabrycznej 3 jest wniesienie stosownych opłat określonych w cenniku. 

 

2. Nieprzestrzeganie regulaminu, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie. Nie 

wykonywanie poleceń instruktorów będzie karane upomnieniem, powiadomieniem 

rodziców, a w ostateczności, w przypadku rażącego naruszenia regulaminu, 

wykluczeniem uczestnika z zajęć w Żychlińskim Domu Kultury. 

 

 

II Warunki prowadzenia zajęć 

 

1. Zajęcia indywidualne ze śpiewu odbywać się będą w sali muzycznej, umożliwiającej 

zachowanie bezpiecznego dystansu na linii instruktor – uczestnik, wynoszącego 

2 metry. w pomieszczeniu znajdować się będą środki odkażające, instruktor 

zobowiązany jest do używania maseczki/przyłbicy. Każdorazowo po zakończeniu zajęć 

pomieszczenie będzie wietrzone, statyw, mikrofon oraz wszystkie sprzęty  i przedmioty 

z którymi miał styczność uczestnik zajęć będą dezynfekowane. 

 

2. Zajęcia ruchowe/artystyczne w wykonaniu zespołów tanecznych i teatralnych, jak 

również zajęcia muzyczne: wokalne i instrumentalne odbywać się będą w salach: 

widowiskowej oraz na scenie, z zachowaniem obowiązującego dystansu miedzy 

uczestnikami, wynoszącego 2 metry. w celu usprawnienia przestrzegania tych 

wytycznych, wykładzina na scenie oraz podłoga na sali widowiskowej zostanie 

wyklejona taśmą określającą bezpieczne odległości. 

 

3. Pracownicy prowadzący zajęcia zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

Regulaminu zajęć. 

 

4. Sala widowiskowa będzie wietrzona po każdych zajęciach, pracownicy domu kultury 

http://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury


mają za zadanie zdezynfekować powierzchnie, z którymi mieli kontakt uczestnicy 

zajęć. w tym celu wprowadzone zostaną 10 min przerwy pomiędzy każdymi zajęciami. 

 

5. Z uwagi na rygor przestrzegania wymogów sanitarnych: 

• rodzic/opiekun odprowadzający dziecko na zajęciach nie może wchodzić na teren 

budynku 

• odzież wierzchnią uczestnik zajęć indywidualnych zabiera ze sobą do sali zajęć,  

uczestnicy zajęć grupowych odzież pozostawiają w wyznaczonym do tego miejscu 

• odzież pozostawiona musi być rozwieszana w bezpiecznej odległości od siebie 

• wprowadzony zostaje bezwzględny zakaz przebierania się w salach przeznaczonych 

do ćwiczeń oraz na korytarzach w obiekcie. Uczestnicy zajęć powinny przybyć do 

domu kultury  w strojach umożliwiających uczestnictwo w zajęciach 

• obowiązuje zakaz przynoszenia na zajęcia posiłków, w tym słodyczy i przekąsek 

• woda przynoszona przez dzieci na zajęcia musi być podpisana w wyraźny sposób 

imieniem i nazwiskiem uczestnika zajęć, postawiona na wydzielonym do tego stole 

(uczestnik winien każdorazowo zgłaszać potrzebę skorzystania z butelki i użyć jej 

pod nadzorem instruktora, tak, by nie doszło do przypadkowej wymiany butelek). 

z wody każdy uczestnik korzysta pojedynczo, aby nie dopuścić do skupiska dzieci 

w jednym miejscu. 

 

 

 III. Płatności za zajęcia 

       

1. Wysokość opłat za zajęcia w ŻDK reguluje cennik (załącznik nr 4 ), wprowadzony 

Zarządzeniem Wewnętrznym przez Dyrektora ŻDK podany do publicznej wiadomości 

za pośrednictwem strony internetowej: wwwzedek.pl 

 

2. Opłata za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 

3. Opłata za zajęcia indywidualne i grupowe  jest miesięczna i wyliczana wg wzoru: kwota 

za zajęcie x liczba dni w miesiącu, w które odbywa się dane zajęcie. 

 

4. Zajęcia indywidualne - w przypadku planowanej absencji uczestnika należy zgłosić 

instruktorowi   z wyprzedzeniem jednodniowym. w innym przypadku będzie pobierana 

opłata od uczestnika zajęć. 

 

5. Opłat należy dokonywać w  ŻDK  przy ul. Fabrycznej 3. 

 

6. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat. 

w przypadku nie wniesienia przez uczestnika opłat za zajęcia  w ustalonym terminie, 

ŻDK  wzywa uczestnika zajęć do  uregulowania kosztów. 

 

7. Na prośbę uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. 

 

8. Na prośbę uczestnika wydajemy faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach. 

 

9. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez  

instruktora Dziennik Zajęć.      

 



IV.  Zajęcia bezpłatne 

 

1. Uczestnik zajęć bezpłatnych zwolniony jest od opłat za udział w zajęciach. Uczestnika 

tych zajęć obowiązują takie same prawa i obowiązki jak uczestnika zajęć odpłatnych. 

 

 

V. Miejsce oraz czas zajęć 

 

1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez 

Sekretariat ŻDK. 

 

VI. Odpracowywanie zajęć ŻDK, UTW,  Klubu Seniora 

 

1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowywania zajęć w terminie 

ustalonym przez Sekretariat w porozumieniu z instruktorem i uczestnikami zajęć. 

 

2. ŻDK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć. O czym poinformuje 

( telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia. 

 

3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się od 10 do 20 osób 

w zależności od rodzaju zajęć. 

 

4. W przypadku wątpliwości dotyczących odpłatności za zajęcia, rozstrzyga je, na 

podstawie niniejszego Regulaminu, Sekretariat, a w szczególnych przypadkach 

Dyrektor ŻDK. 

 

 

VII. Zasady korzystania z pracowni i wyposażenia sal, w których organizowane są zajęcia 

 

1. Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę, w której 

organizowane są zajęcia. 

 

2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania 

wyposażenia pracowni lub sali wykładowej ponosi osoba nie  przestrzegająca zasad ich 

użytkowania. w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby. 

 

3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor 

prowadzący zajęcia lub pracownik ŻDK. 

 

4. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia 

w terminie i na zasadach ustalonych z ŻDK. 

 

 

VIII. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom 

 

1. W zajęciach mogą korzystać osoby niewykazujące objawów chorobowych takich jak 

gorączka, uporczywy kaszel, duszności czy ogólne złe samopoczucie. 

 

2. Każda osoba wchodząca do domu kultury obowiązkowo musi posiadać maseczkę na 

twarzy (za wyjątkiem dzieci do lat 4). Maseczka może być zdejmowana wyłącznie 



podczas zajęć. 

 

3. Na piętrze domu kultury toalety są przeznaczone dla pracowników, natomiast na 

parterze przeznaczone dla uczestników zajęć. 

 

4. Dezynfekcja toalet odbywać się będzie na bieżąco. 

 

5. Osoby oczekujące na wejście do domu kultury przebywać będą na zewnątrz obiektu, 

w wypadku niepogody miejsce oczekiwania zostanie przygotowane w przedsionku 

domu kultury. 

 

6. Pracownicy domu kultury korzystają z środków dezynfekcji, maseczek ochronnych, 

przyłbic. Zalecane jest jak najczęstsze mycie rąk, dezynfekowanie wszystkich 

powierzchni, z którymi mają styczność osoby korzystające z usług domu kultury. 

Dezynfekcja dotyczy również sprzętów używanych przez pracowników, toalety 

służbowe, sprzęty obsługiwane na co dzień, blaty, biurka, klamki. Zalecane jest 

używanie dedykowanym konkretnej osobie długopisów, sprzętu komputerowego etc. 

 

 

 IX. Pozostałe postanowienia. 

 

1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie wytycznych  

Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP. 

 

2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć zobowiązani są do 

stosowania się do poleceń pracowników ŻDK. 

 

3. ŻDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych  osobowych 

zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych 

z działalnością ŻDK ( załącznik nr 2 i 3). 

 

4. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzja o ich 

rozstrzygnięciu     należy do Dyrektora ŻDK. 

 

       
 


