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     Załącznik Nr 1 do  zarządzenia Nr 17/2020 

             Dyrektora Centrum Kultury Gminy Jabłonna 

                                    z dnia 21.07.2020 r. 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury 

Gminy Jabłonna w 2020 ROKU 

 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

§ 1. 

1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad i trybu uczestniczenia w zajęciach 

wakacyjnych oferowanych przez Centrum Kultury Gminy Jabłonna oraz ustalenie 

obowiązków zarówno uczestników  jak i dla organizatora zajęć, albowiem w czasie pandemii 

COVID-19, otwarcie działalności kulturalnej jest możliwe pod warunkiem zachowania 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów sanitarnych, w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii na terenie kraju. 

2. Zajęcia wakacyjne, które proponuje Centrum Kultury Gminy Jabłonna w okresie 

wakacyjnym, są organizowane w czasie występowania stanu epidemii wywołanej 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, tym samym każdego uczestnika zajęć, każdego 

pracownika, każdego zleceniobiorcę lub wykonawcę, prowadzącego zajęcia obowiązują 

szczególne obostrzenia, rygory i reżimy sanitarne obowiązujące w CKGJ tj. w szczególności: 

1) wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sanitarnego w CKGJ, które zostały zatwierdzone 

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Wójta Gminy Jabłonna; 

2) instrukcje bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w CKGJ; 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. z 2020 poz.1066, ze zm.); 

4) oraz wytyczne właściwych organów obowiązujące w tym zakresie. 

3. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń uniemożliwia udział w zajęciach.  

4. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć wakacyjnych dostępne są na stronie internetowej 

CKGJ. 
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Rozdział II 

Podstawowe zasady organizacyjne i warunki uczestnictwa w zajęciach 

§ 2. 

1. Organizatorem zajęć jest Centrum Kultury Gminy Jabłonna zwany dalej CKGJ. 

2. Zajęcia odbywają się na terenie CKGJ – Piotrków Drugi 10, 23-114 Piotrków Drugi, a także 

w remizach, świetlicach wiejskich pod adresami: Chmiel Pierwszy 23, Jabłonna Majątek 

110D, Skrzynice Pierwsze 111, Tuszów 62, Wierciszów 25, Czerniejów 102. 

3. Uczestnik zajęć oraz rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przestrzegać postanowień 

niniejszego regulaminu. 

4. Pracownicy CKGJ oraz Instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestnika zajęć podczas 

drogi na zajęcia, drogi powrotnej do domu oraz podczas przerw między zajęciami. 

5. Zajęcia odbywają się wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu.  

§ 3. 

1. Na zajęcia obowiązują zapisy w formie telefonicznej  pod nr tel. 81 561 30 21 lub drogą 

mailową: centrumkultury@jablonna.lubelskie.pl, a także poprzez wiadomość na portalu FB 

na profilu CKGJ w dniach 20-24 lipca 2020r. W przypadku wolnych miejsc zostanie 

ogłoszony nabór uzupełniający.  

2.  O uczestnictwie decyduje kolejność dokonanych uprzednio zgłoszeń.  

3. Warunkiem uczestniczenia w  zajęciach przez dzieci jest ich uprzednie zgłoszenie przez 

rodzica lub opiekuna prawnego.  

4. Warunki uczestniczenia  w zajęciach: 

1) bycie zdrowym, bez oznak choroby (gorączka, kaszel, duszności); 

2) zapoznanie się z: klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu 

oraz zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach; wewnętrzną procedurą 

bezpieczeństwa sanitarnego; wraz z potwierdzeniem zapoznania się w tym dokumentami; 

3) pisemne oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób 

korzystających z zajęć, wraz z pisemnym oświadczeniem (sanitarnego) stanowiącym 

załącznik  nr 3 do niniejszego regulaminu; 

4) wyrażenie lub niewyrażenie zgody na publikację wizerunku, albowiem zajęcia 

prowadzone przez CKGJ dokumentuje prowadzoną działalność kulturalną. 
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§ 4. 

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące podczas realizacji zajęć wakacyjnych: 

1) na zajęciach obowiązuje limit miejsc: maksymalnie 15 osób w grupie, zaś minimalna 

liczba uczestników, niezbędna do utworzenia grupy zajęciowej i realizacji zajęć to 6 osób.  

2) liczba uczestników poniżej określonego minimum skutkuje odwołaniem tej grupy 

zajęciowej; 

3)  obowiązek zasłaniania nosa i ust; 

4)  mierzenie temperatury przed zajęciami; 

5)  odległości – zachowywać; 

6)  dezynfekcja – konieczna przed wejściem; 

7)  konieczność izolacji osoby z objawami; 

8)  uczestnicy zajęć mają zakaz przynoszenia własnych posiłków i napojów; 

9)  wodę do picia zapewnia organizator; 

10)  rodzice mają zakaz wchodzenia do budynku, nie ma poczekalni.  

 

Rozdział III  

Postanowienia końcowe 

§ 5. 

1. Uczestnik zajęć ma obowiązek słuchania poleceń Instruktora/ pracownika CKGJ. 

2. Uczestnicy zajęć, rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez uczestników w mieniu CKGJ i remizach i świetlicach w trakcie zajęć. 

3. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni/pomieszczeniu, w tym zakaz 

wynoszenia przedmiotów i sprzętów znajdujących się na jej wyposażeniu. 

4. O ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, sprzętu czy innych przedmiotów będących na 

wyposażeniu pracowni/pomieszczenia należy niezwłocznie poinformować Instruktora lub 

pracownika CKGJ. 

5. Prace autorstwa uczestników zajęć powstałe podczas zajęć pod okiem instruktora przechodzą 

na własność uczestnika, jednakże CKGJ ma prawo do nieodpłatnego użyczenia całości, bądź 

ich fragmentów zarchiwizowanych tak w oryginale, jak i w kopiach w celach promocyjnych 

(wystawy, filmy, fotoreportaże na stronę internetową CKGJ oraz do publikowania w mediach 

i w prasie). 
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6. CKGJ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach na terenie 

budynków.  

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor 

CKGJ. 

               


