
 

WYTYCZNE SANITARNE  ZAJĘĆ  

AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO RCK 

 

1. Udział w zajęciach organizowanych przez RCK jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym 

zapisaniu się internetowo przez stronę www.strefazajec.pl oraz zapoznaniu się  

z Wytycznymi Sanitarnymi oraz po wypełnieniu Oświadczenia uczestnika zajęć,  

a w przypadku osoby niepełnoletniej, przez rodzica lub opiekuna prawnego.  

2. Oświadczenie uczestnika zajęć wypełnia się jednorazowo, niemniej jednak 

uczestnicy/rodzice lub opiekunowie prawni uczestników są zobowiązani do niezwłocznego 

poinformowania placówki o zmianie stanu rzeczy zadeklarowanej w Oświadczeniu. 

3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynami dostępnymi na terenie RCK oraz 

do częstego mycia rąk zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.  

4. Na terenie budynków RCK obowiązuje bezwzględne zakrywanie ust i nosa ze wskazaniem 

użycia maseczek, przyłbic itp. Ochronę ust i nosa uczestnicy mogą zdjąć dopiero na sali, 

bezpośrednio przed zajęciami. 

5. W przypadku zajęć tanecznych w parach uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 

również podczas zajęć oraz do stosowania rękawiczek ochronnych bądź częstszego mycia 

i/lub dezynfekcji dłoni.  

6. RCK zapewnia przestrzeń osobistą dla każdego uczestnika i instruktora zajęć zgodną  

z aktualnym wytycznymi sanitarnymi, w zależności od charakteru zajęć na uczestnika zajęć 

przypada od 4 do 10 m2 . 

7. Na terenie RCK mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć - bez rodziców i opiekunów 

(chyba, że wymaga tego charakter zajęć). 

8. Harmonogram zajęć został ułożony tak, aby grupy nie spotykały się na korytarzu,  

z odpowiednim marginesem czasowym (od 15 do 30 minut) potrzebnym na wywietrzenie  

i dezynfekcję sal oraz przyrządów używanych na zajęciach. W związku z tym należy 

punktualnie przybyć na zajęcia oraz niezwłocznie po nich opuścić budynek.  

http://www.strefazajec.pl/


9. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe bez żadnych objawów chorobowych. 

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, uczestnik nie może brać 

udziału w zajęciach i ma obowiązek niezwłocznie poinformować instruktora o nałożeniu 

kwarantanny.  

10. W przypadku stwierdzenia u uczestnika zajęć objawów wskazujących na zakażenie SARS-

CoV-2/COVID-19 fakt ten jest bezzwłocznie zgłaszany instruktorowi a ten informuje 

kierownictwo placówki. Uczestnik wykazujący objawy zakażenia opuszcza zajęcia i zostaje 

odizolowany do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna prawnego, który ma obowiązek odebrać 

dziecko do pół godziny od momentu powiadomienia. 

11. Na terenie RCK obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków czy przekąsek. Pić można 

jedynie z własnej, podpisanej butelki. Dystrybutory z wodą są wyłączone z użytku do 

odwołania.  

12. W zajęciach tanecznych/ruchowych obowiązuje zakaz ćwiczenia boso. Uczestnicy proszeni               

są  o przychodzenie w stroju treningowym i o niezabieranie na zajęcia zbędnych rzeczy. 

 


