
REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

w Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodniczym (CNK-CP)  – filii Zielonogórskiego Ośrodka
Kultury

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wyznaczonym przez Dyrektora 
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury miejscu i w ustalonych przez osobę prowadzącą zajęcia godzinach. 

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z wytycznymi MZ o Covid-19 i przestrzeganiu  reżimu sanitarnego.

3. W zajęciach w CNK-CP  może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, tzn. bez objawów sugerujących
chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.

4. Uczestnicy zajęć wchodzą do CNK-CP wyznaczonym wejściem i dezynfekują ręce. Uczestnicy nie 
przynoszą ze sobą zbędnych przedmiotów (zabawek, maskotek itp.).

5. Dyrektor ZOK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć (odwołanie, przeniesienie lub 
odpracowanie), o czym zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie. 

6. W czasie trwania zajęć uczestnik/uczestnicy pozostają pod nadzorem opiekuna.

7. Opiekun wypełnia listę obecności, zgodnie  z opracowanym formularzem (załącznik 1.).  Formularz 
winien zawierać dane kontaktowe opiekuna.

8. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez 
uczestników zajęć na terenie CNK-CP.  

II. UCZESTNIK ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W ZIELONOGÓRSKIM OŚRODKU KULTURY ZOBOWIĄZUJE 
SIĘ DO:

 a) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa obowiązujących 
w CNK-CP,

b) dostosowania się do wytycznych i poleceń prowadzącego, 

d) przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 

e) dbania o ład i porządek w pracowniach po zakończeniu zajęć, poszanowania dla narzędzi, 
sprzętów, materiałów i pomocy naukowych,

f) zakazu wynoszenia bez zgody prowadzącego wyposażenia z sali, 

g) zakazu opuszczania pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia, bez wiedzy i zgody 
prowadzącego, 

h) zakładania osłony ust i nosa podczas trwania zajęć.

III. INFORMACJE DLA OPIEKUNÓW

1. Opiekunowie dzieci, które będą uczęszczały na zajęcia w okresie epidemii powinni:



a) dopilnować by dziecko posiadało indywidualną osłonę nosa i ust,

b) wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do CNK-CP niepotrzebnych rzeczy.

c) przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (powinno ono unikać dotykania oczu, nosa
i ust, często myć ręce wodą i mydłem, nie podawać rąk na powitanie),

d) wytłumaczyć dziecku konieczność zachowywania bezpiecznej odległości między uczestnikami 
zajęć,

e) zwrócić dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

f) w razie zmiany numeru telefonu podanego w formularzu (załącznik 1.), podać Prowadzącemu 
zajęcia aktualny numer telefonu w celu umożliwienia szybkiej komunikacji.

2. Opiekun uczestnika zajęć odpowiada za: 

a) bezpieczeństwo uczestnika w drodze na zajęcia oraz w drodze powrotnej,

b) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnika bezpośrednio po zakończeniu zajęć,

c) punktualne przyprowadzenia uczestnika/uczestników,

d) zniszczenia sprzętu/ wyposażenia sali zajęć wynikające z nieprawidłowego ich użytkowania przez 
dziecko - uczestnika zajęć. 

Zielona Góra,  1.10.2020 


