Regulamin zajęć tanecznych prowadzonych przez Studio Tańca StageART
W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19
I Warunki uczestnictwa w zajęciach tanecznych w StageART Dance Studio:
• Liczba uczestników zostanie dostosowana do wielkości sali w jakich odbywać się będą zajęcia.
• Uczestnicy pełnoletni muszą złożyć umowę uczestnictwa wraz oświadczeniem
(załącznik nr 2) i dostarczyć instruktorowi na pierwszych zajęciach.
• W imieniu uczestników niepełnoletnich umowę uczestnictwa wraz oświadczeniem
(załącznik nr 3) dostarczają rodzice/prawni opiekunowie.
• W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, jeżeli w ich domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
• W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych typu katar, kaszel, gorączka itp.
• W przypadku powrotu obostrzeń ograniczających możliwość prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym treningi
mogą odbywać się zdalnie przez platformę Zoom.
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Obowiązki instruktora:
Przestrzeganie niniejszego regulaminu i egzekwowanie jego postanowień od uczestników warsztatów.
Podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia przed rozpoczęciem zajęć.
Sporządzanie listy obecności uczestników podczas każdych zajęć.
Wyjaśnienie uczestnikom zajęć, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązujących w placówce
i dlaczego zostały wprowadzone.
Zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem
(np. zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp.).
Zwrócenie uwagi na to, aby uczestnicy zajęć często i regularnie myli ręce, szczególnie po skorzystaniu z toalety.
Zwracanie uwagi by na zajęciach, w których przebywa grupa, uczestnicy nie korzystali
z przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
Instruktor powinien zadbać, by przybory wykorzystywane podczas zajęć były dokładnie wyczyszczone lub
zdezynfekowane.
Zapewnienie takiej organizacji pracy grupy, która utrudni bezpośredni kontakt fizyczny ze sobą poszczególnych
uczestników (np. różne godziny przyjmowania grup, różne godziny przerw).
Zdezynfekowanie przedmiotów po użyciu ich przez jednego uczestnika, jeśli będą one używane przez kolejnego
uczestnika.

III Przyprowadzanie i odbieranie osoby niepełenoletniej (dziecka):
• Rodzic/opiekun przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia jest zobowiązany do zapoznania się
z obowiązującymi procedurami.
• Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w maseczce ochronnej.
• Rodzice/opiekunowie nie powinni przychodzić z osobami towarzyszącymi i w miarę możliwości
z innymi dziećmi, które nie uczestniczą w zajęciach.
• Rodzic/opiekun nie wchodzi z dzieckiem do sali, w której odbywają się zajęcia.
• Rodzice/opiekunowie nie przebywają na terenie ośrodka w czasie trwania zajęć. Po przyprowadzeniu dziecka
pozostawiają je w strefie przebywania (hol przy wejściu), gdzie dziecko dalej udaje się do sali w której odbywają się
zajęcia. Rodzice/opiekunowie niezwłocznie opuszczają budynek, a w celu odebrania dziecka stawiają się punktualnie
w godzinie zakończenia zajęć i oczekują na dziecko w strefie przebywania.
• W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku
do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.
IV Zasady pobytu uczestników:
• Wszystkie osoby wchodzące do budynków, uczęszczające na zajęcia prowadzone przez StageART Dance Studio
są zobowiązane do zdezynfekowania dłoni, zakrycia ust. Uczestnicy warsztatów niezwłocznie udają się do sali
w której odbywają się zajęcia i tam mogą zdjąć maseczki.
• Uczestnicy warsztatów przebywają w wyznaczonej sali przez cały czas trwania zajęć.
• Uczestnik zobowiązany jest do zastosowania się do poleceń instruktora oraz pracowników Ośrodka Kultury.
• Na zajęcia taneczne/ruchowe uczestnik przychodzi ubrany w odpowiedni strój. Z szatni korzystamy
w ograniczonym zakresie.
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• Podczas zajęć nikt nie może spożywać posiłku. Dozwolone jest tylko picie napojów z własnych butelek, które należy
ze sobą zabrać z sali po skończonych zajęciach.
• Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania twarzy maseczką.
• Podczas zajęć uczestnicy nie mogą wymieniać się przyborami, materiałami.
• Uczestnik nie może zabierać ze sobą na zajęcia żadnych własnych przedmiotów.
• Osoby niepełnoletnie nie mogą opuszczać sal podczas zajęć. Osoby nieletnie pozostają pod opieką prowadzącego
tylko w trakcie trwania zajęć.
• Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa nie będą mogły korzystać z zajęć w StageART Dance Studio.
V Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń:
• Co najmniej raz na godzinę i po każdych zajęciach sale będą wietrzone.
• Przedmioty i sprzęty używane podczas zajęć będą utrzymywane w czystości ze szczególnym uwzględnieniem
dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzeseł, blatów stołów, parapetów,
ciągów komunikacyjnych, itp.
• Prace porządkowe będą monitorowane przez Instruktora zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w czystości sal, w których odbywają się zajęcia.
• Wszyscy Instruktorzy StageART Dance Studio zostali zaopatrzeni w osłonę na usta i nos
• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,
a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
VI Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika:
• W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć, takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszności, należy niezwłocznie
zawiadomić o tym fakcie Instruktora zajęć. Osoba, u której występują wskazane objawy zostaje odizolowana od
reszty grupy i zmierzona będzie jej temperatura ciała. W pomieszczeniu tym nie może przebywać żadna inna osoba.
• W przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny zostaje wezwany telefonicznie do przyjazdu do obiektu
i odbioru uczestnika warsztatów. Od momentu przyjazdu rodzica/opiekuna, nieletni pozostaje pod ich opieką.
Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.
• Obszar, w którym poruszał się uczestnik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować
się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
VII Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia instruktora/pracownika:
• Instruktorzy i pracownicy ośrodka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinni pozostać w domu i
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się
stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
• W przypadku wystąpienia u instruktora lub pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odizolowany w specjalnie
wyznaczonym i przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
• Obszar, w którym poruszał się i przebywał instruktor lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

..........................................................................
podpis rodzica / opiekuna prawnego
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