
Regulamin określający zasady prowadzenia zajęć artystycznych w 
warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego 

 
 
 

1. Studio Tańca i Ruchu FRAM organizuje w budynku FRAM - WoZoWNIA zajęcia taneczne dla uczestników, 
których rodzice zgłosili potrzebę korzystania z oferty Studia i podpisali oświadczenie stanowiące Załącznik nr 
1. 

2. Zajęcia odbywają się z zachowaniem zasady 10 m2 na osobę. Do przestrzeni tej nie wlicza się innych 
pomieszczeń pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, 
higieniczno sanitarnych - np. łazienek). 

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby objęte kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby 
zakaźnej. 

4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z 
powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 
zakaźną. 

6. Uczestnicy zajęć są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
7. Przy wejściu do budynku umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, nakazuje się wszystkim osobom 

wchodzącym dezynfekcję rąk oraz posiadanie osłony na usta i nos.  
8. Instruktor wyznaczony do obsługi zajęć dba o to, by uczestnik zajęć po wejściu do obiektu, zdezynfekował 

ręce oraz trafił do sali, w której będą odbywały się zajęcia. 
9. Uczestnicy mają obowiązek przybyć na zajęcia nie wcześniej niż 5 min. przed ich rozpoczęciem w celu 

uniknięcia kontaktu z uczestnikami poprzednich grup. Uczestnicy powinni być przebrani w strój (jeżeli jest 
wymagany) odpowiedni do zajęć tanecznych. 

10. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do sali, w której odbywają się zajęcia. Mogą oni wchodzić z dziećmi 
wyłącznie do przestrzeni wspólnej lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady: jeden rodzic z 
dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 
wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

11. Uczestnik zajęć nie może wnosić do obiektu żadnych przedmiotów, które nie są niezbędne do realizacji zajęć, 
w których uczestniczy. 

12. Na zajęciach jest zabronione używanie telefonów komórkowych. 
13. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów. 
14. Prowadzący zajęcia wietrzą sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć. 
15. Prowadzący zajęcia przypominają uczestnikom zajęć o dezynfekcji i myciu rąk w szczególności po 

każdorazowym korzystaniu z toalety i zakończeniu zajęć.  
16. Pracownik wyznaczony do obsługi zajęć dba także o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą. 
17. Po zakończeniu zajęć, uczestnik wraca do oczekującego w wyznaczonym obszarze rodzica/opiekuna prawnego 

z zachowaniem dystansu społecznego w odniesieniu do instruktorów oraz innych uczestników zajęć i ich 
rodziców wynoszącego min. 2 m. 

18. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy osobiście zadeklarowali osobiste przyprowadzanie/odbieranie 
dzieci z zajęć zobowiązani są do zachowania tej zasady i zobligowani do punktualnego odbierania dziecka. 

19. Ogranicza się przebywanie we FRAM-WoZoWNIA osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności.  

20. Osoby wchodzące do budynku muszą zdezynfekować ręce oraz posiadać osłonę ust i nosa. 
21. Zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup. 

 
 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu określającego zasady 
prowadzenia zajęć artystycznych 
w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Ja niżej podpisana/podpisany rodzic/opiekun prawny dziecka/pełnoletni uczestnik* 
 
…...………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka/pełnoletniego uczestnika) 

 
jestem zainteresowana/zainteresowany udziałem moim/mojego dziecka* w zajęciach tanecznych prowadzonych przez Studio 
Tańca i Ruchu FRAM w sezonie 2020/2021, odbywających się we FRAM - WoZoWNIA Tarnobrzeg ul. Sandomierska 27. 
 
I. Oświadczam, że: 
 

1. biorę pełną odpowiedzialność za podjętą przez siebie decyzję związaną z posłaniem mojego dziecka/podopiecznego na 
zajęcia taneczne Studia Tańca i Ruchu FRAM oraz dowożeniem/odprowadzaniem na w/w zajęcia.  

2. zapoznałam/łem się z treścią „Regulaminu określającego zasady prowadzenia zajęć artystycznych w  warunkach 
podwyższonego reżimu sanitarnego" i akceptuję jego warunki. Jestem świadoma/świadom, że warunkuje to udział 
mój/mojego dziecka w zajęciach; 

3. jestem świadoma/świadom czynnika ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u mnie, mojego dziecka, moich 
domowników, innych uczestników zajęć, pracowników i innych osób przebywających w FRAM WoZoWNIA. Mam 
świadomość, że podanie nieprawdziwych informacji może narazić wszystkich uczestników zajęć i pracowników Studia, 
jak również ich rodziny; 

4. uczestnik zajęć nie ma/miał kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, jest osobą zdrową, nikt z członków najbliższej 
rodziny nie przebywa na kwarantannie, izolacji, nie jest hospitalizowany;  

5. przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że w przypadku widocznych oznak choroby u mnie/mojego dziecka, uczestnik nie 
zostanie w danym dniu przyjęty na zajęcia;  

6. zobowiązuję się do poinformowania w razie zaobserwowania u mnie/mojego dziecka niepokojących objawów 
zdrowotnych oraz o zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w mojej najbliższej rodzinie; 

7. zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od instruktora w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych w czasie trwania zajęć i do niezwłocznego odebrania dziecka w takiej sytuacji; 

8. powiadomię instruktora o każdorazowej zmianie w/w oświadczeń. 
 

II. Przyjmuję do wiadomości, że Studio udostępni terenowej jednostce Sanepidu dane osobowe uczestnika tylko w przypadku 
potwierdzenia zakażenia COVID-19. 
 
III. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestnika zajęć 
(do wglądu na tablicy informacyjnej) i wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 
IV Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w materiałach 
promocyjnych Studia Tańca i Ruchu FRAM (programy, foldery, plakaty, zdjęcia w Internecie i serwisie Facebook).  
 
Podpis matki/opiekunki prawnej wraz z aktualnym nr telefonu: Podpis ojca/opiekuna prawnego wraz z aktualnym nr telefonu: 
 
 

 

 
Tarnobrzeg, dn……………………………… 

*niepotrzebne skreślić 


