REGULAMIN DOTYCZĄCY SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA
W WARSZTATACH TEATRALNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR ASZ.TEATR
w Piątkowskim Centrum Kultury „Dąbrówka” w Poznaniu.
ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTTRZENIANIU COVID-19
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1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne warunki uczestnictwa
w warsztatach teatralnych (zwanych dalej „Warsztatami”) organizowanych przez Teatr asz.teatr
(zwany dalej „Teatrem”).
2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych
i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dlaorganizatorowimprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-wpolsce.
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1. Zajęcia odbywają się na Sali warsztatowej PCK „Dąbrówka” ( wyznaczonej przez PSM ) według
wyznaczonego grafiku.
2. W zajęciach uczestniczyć mogą tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
3. Opiekunowie deklarują każdorazowo brak objawów chorobowych dziecka.
4. Na terenie PCK „Dąbrówka” należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa
za pomocą maseczki, przyłbicy lub szalika.
Opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia nie wchodzą na salę. Przed wejściem podpisują
każdorazowo oświadczenia, że według ich najlepszej wiedzy uczestnik Warsztatów nie jest
zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem
epidemiologicznym.
5. Opiekun proszony jest o podanie danych w udostępnionym wcześniej formularzu zgłoszeniowym,
podczas zapisów na warsztaty. Nie jest to obligatoryjne, ma jednak umożliwić skontaktowanie się w
przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w
Warsztatach.
W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem
w Warsztatach dane zawarte w Formularzu będą mogły zostać przekazane przez Teatr
właściwym służbom sanitarnym.
6. Przed wejściem uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznej
odległości.
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7. Na zajęciach zachowany będzie bezpieczne odstępy między uczestnikami. W związku z
ograniczeniami – zmniejszy się też ilość osób w grupach warsztatowych – max. 15.
8. Dla uczestników Warsztatów udostępniona będzie toaleta w budynku PCK „Dąbrówka”.
Korzystając z toalety uczestnik stosuje się do zamieszczonych tam instrukcji. W toalecie może
przebywać max. 1 uczestnik. Toalety będą dezynfekowane przed i po zajęciach każdej grupy
Warsztatowej przez pracowników Teatru.
Dzieci do lat 13 będą odprowadzani do toalety przez Instruktorów Warsztatów.
9. Sala warsztatowa, będzie dezynfekowana przed i po Warsztatach (wszystkie często dotykane
powierzchnie, rekwizyty i dekoracje wykorzystywane podczas zajęć). Między Warsztatami
pomieszczenie będzie dokładnie wietrzone. Pomiędzy zajęciami poszczególnych grup warsztatowych
obowiązuje 30 minut przerwy.
10. Podczas prowadzenia Warsztatów ograniczony zostanie bezpośredni kontaktem fizyczny między
uczestnikami.
11. Opiekunowie zapisując dziecko na zajęcia akceptują regulamin.
12. Teatr zapewni żele antybakteryjne oraz środki do dezynfekcji, które udostępni w dniach
Warsztatów. Środki dezynfekujące udostępnione będą przed wejściem na widownię oraz w
otwartych na czas Warsztatów toaletach.
13. Regulamin obowiązuje od 1.10.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.
16. Zasady uczestnictwa w Warsztatach lub przebywania na terenie obiektu mogą być uzupełniane
lub zmieniane w dowolnym czasie, w zależności od kształtowania się sytuacji związanej
z pandemią.
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