
Załącznik do Zarządzenia nr D.021.1.12.2020 Dyrektora 

Wodzisławskiego Centrum Kultury z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach „Akcja Lato 2020” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem zajęć dla dzieci jest Wodzisławskie Centrum Kultury przy ul. ks. płk. 

W. Kubsza 17 w Wodzisławiu Śląskim. 

2. Aktualna oferta zajęć „Akcja Lato 2020” znajduje się na stronie internetowej WCK 

(www.wck.wodzislaw-slaski.pl) oraz w materiałach informacyjnych. WCK zastrzega sobie 

prawo do zmiany w programie. 

II. Procedury bezpieczeństwa 

Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń spowodowanych epidemią Covid-19. 

1. Rodzic/opiekun decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, zobowiązany jest 

zaznajomić się z regulaminem oraz wypełnić stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Na zajęcia „Akcja Lato 2020” wchodzi się wejściem głównym WCK. Rodzice 

i opiekunowie przyprowadzający dzieci mają obowiązek zachować odległość 
co najmniej 2 m od innych osób, zasłaniać usta i nos oraz zdezynfekować ręce. 

3. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni 

w holu głównym z zachowaniem zasady - 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi. Po wejściu 

do wyznaczonego miejsca, rodzic/opiekun przekazuje dziecko/dzieci wyznaczonemu 

pracownikowi WCK. 

4. Po przyprowadzeniu dziecka do WCK wyznaczony pracownik nadzoruje dezynfekcję rąk 

uczestnika zajęć i zaprowadza go do miejsca, które ma zająć. 

5. Po zakończeniu zajęć uczestnik opuszcza budynek WCK wyjściem bocznym (przy 

parkingu WCK z tyłu budynku), gdzie zostaje odebrane przez rodzica/opiekuna. 

6. Ze względu na rządowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w czasie pandemii co do 

prowadzenia zajęć w obiektach zamkniętych (na jednego uczestnika musi przypadać co 

najmniej 10 m kw.), ustala się, iż w zajęciach każdorazowo może wziąć udział 11 

uczestników oraz jedna osoba prowadząca zajęcia. 

7. Prowadzący zajęcia poinformuje uczestników o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. 

8. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m od 

innych osób, co będzie egzekwowane przez prowadzącego zajęcia.  

9. Przy jednym stoliku może jednocześnie siedzieć nie więcej niż jeden uczestnik. 

10. Zabronione jest przynoszenie własnych napojów oraz produktów spożywczych, a także 

zabawek i innych przedmiotów. 



11. Uczestnicy zajęć z niepokojącymi objawami chorobowymi będą izolowani w specjalnym, 

wyznaczonym do tego obszarze w budynku WCK. O występujących u dziecka objawach 

natychmiast informuje się rodziców/opiekunów celem niezwłocznego odebrania dziecka 

z WCK. Należy również powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną.  

III. Warunki uczestnictwa w zajęciach 

Uczestnik może wziąć udział w zajęciach „Akcja Lato 2020”, jeśli spełnione zostaną poniższe 

warunki: 

1. Zapisanie dziecka na zajęcia oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 

2. Rodzic/opiekun złoży pisemne oświadczenie, że według jego najlepszej wiedzy dziecko nie 

jest osobą zakażoną COVID-19 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym (załącznik nr 1). 

3. Uiszczenie opłaty za zajęcia zgodnie z programem zajęć „Akcja Lato 2020”. 

4. U dziecka nie występują objawy COVID-19. 

5. Ma zasłonięte nos i usta przez cały czas obecności w WCK. 

6. Podczas wejścia do budynku zdezynfekuje dłonie lub założone na dłonie rękawiczki. 

IV. Zapisy na zajęcia  

1. telefonicznie (32 455 48 55), 

2. e-mailowo (a.kozielska@wck.wodzislaw.pl) 

do dnia 30 czerwca 2020 r. 

V. Płatności za zajęcia 

1. Zajęcia organizowane w WCK w ramach „Akcja Lato 2020” prowadzone są odpłatnie. 

2. Płatność za zajęcia powinna być dokonana przelewem (nr konta bankowego: 09 1240 4357 

1111 0010 3971 8780) najpóźniej na 3 dni przed dniem organizacji zajęć.  

3. Nie ma możliwości zwrotu wniesionych opłat za udział w zajęciach „Akcja Lato 2020”. 

VI. Dodatkowe informacje 

1. Udział dzieci w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów na 

publikację wizerunku dziecka (zdjęcia oraz filmy w materiałach informacyjnych 

i promocyjnych WCK). 

2. Z oferty zajęć akcji „Akcja Lato 2020” mogą korzystać dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

 

 


