
REGULAMINWARSZTATÓW WAKACJOIMAGINACJE 2020 
WMIEJSKIM OŚRODKU SZTUKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 
 
 

 

1. Regulamin dotyczy udziału dzieci i młodzieży w warsztatach  artystycznych organizowanych 
w Miejskim Ośrodku Sztuki. 
 
2. Rodzice/opiekunowie, którzy zgłoszą swoich podopiecznych do udziału w warsztatach 
akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz zobowiązują się go bezwzględnie 
przestrzegać 
 
3. Osoba, która zaobserwowała u podopiecznych niepokojące objawy choroby zakaźnej, po 
kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie nie powinna 
przyprowadzać ich na warsztaty. Powinna pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 
z lekarzem lub WSSE w celu uzyskania porady medycznej. 
 
4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekła, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie 
zgłaszania udziału w warsztatach. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych 
konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 
w warsztatach. 
 
5. Każda osoba wchodząca do budynku MOS zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkiem 
dezynfekującym. 
 
6. Każda osoba wchodząca do budynku MOS jest zobowiązana zasłaniać usta oraz nos 
np. maseczką, szalem, chustą, kominem, przyłbicą. Osoby nieposiadające takich zabezpieczeń nie 
będą dopuszczone do udziału w warsztatach. 
Z nakazu zakrywania ust i nosa zwolnieni są: 
- dzieci do 4 lat, 
- osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest 
wymagane) - wymagana przyłbica, 
- osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia 
(okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane). 
 
7. Należy zaopatrzyć uczestnika warsztatów w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 
warsztatów. 
 
8. Pracownik MOS może wykonać badanie temperatury ciała uczestników warsztatów.  
 
9. W budynku MOS uczestnicy warsztatów mogą poruszać się po miejscach ogólnodostępnych 
(np. hol, toaleta) z zachowaniem 2 metrowych odstępów. 
 
10. W przypadku kolejki do sanitariatów uczestnicy warsztatów muszą zachować 2 metrowe 
odstępy od siebie. W toalecie może przebywać tylko jedna osoba. 
 
11. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 12 osób. 
 
12. Udział w warsztatach jest dopuszczalny pod warunkiem: 
- zakrywania ust i nosa (z nakazu wyłączone są osoby wskazane w punkcie 6. Regulaminu),  



- zajmowania wyznaczonych miejsc w sali warsztatowej, z zachowaniem odpowiednich 
odstępów. 
 
13. Na terenie Miejskiego Ośrodka Sztuki obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji. 
 
14. Rodzice/opiekunowie uczestników warsztatów udostępniają organizatorowi numer telefonu 
zapewniający szybką komunikację. 
Na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników warsztatów zakażenia COVID-19 dane 
zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz 
udostępnienia ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym.  
Dane będą przechowywane przez 14 dni od daty warsztatów. 
 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania warsztatów w przypadku 
nieprzestrzegania przez uczestników zasad i wytycznych bezpieczeństwa opisanych w niniejszym 
Regulaminie. 
 
16. Po każdym warsztacie następuje dezynfekcja klamek drzwi, stołów oraz w miarę możliwości 
wietrzenie sali warsztatowej. 
 
17. Sprzątanie oraz dezynfekcja ogólnodostępnych toalet odbywa się ze zwiększoną 
częstotliwością - minimum raz na godzinę. 
 
18. Dla odwiedzających MOS nie jest dostępna szatnia. 
 
19. Organizator przeszkolił pracowników obsługi w zakresie szczegółowych wytycznych GIS. 
 
20. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru dziecka z warsztatów 
w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności). 
 
21. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19: 
a) w przypadku wystąpienia u uczestnika warsztatów niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odseparowany od innych osób w miejscu do 
tego przeznaczonym. Następnie organizator skontaktuje się z rodzicem/opiekunem. 
 
b) sporządzona zostanie lista osób obecnych w tym samym czasie na warsztatach z osobą 
potencjalnie zakażoną koronawirusem oraz realizowane będą wytyczne Ministra Zdrowia oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie:gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących 
się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

https://gov.pl/web/koronawirus/?fbclid=IwAR3g8zkoMaJb3nCQnX4TGipFAv_RawIlgCyf5mmbn6_Tgq68PiEZD5yk7yE

