
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 

z dnia 27.08.2020  r. 

REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

  

1/  Organizatorem zajęć stałych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie                

ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów, tel. 22 789-71-02. 

2/ Zajęcia stałe prowadzone są w obiekcie Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie               

ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2. 

3/ Warunkiem udziału w zajęciach jest podpisanie przez osobę pełnoletnią deklaracji 

uczestnictwa. 

4/ Każdy uczestnik przed rozpoczęciem ćwiczeń i po ćwiczeniach zobowiązany jest do 

dezynfekcji rąk/umycia rąk wodą z mydłem. Środki higieniczne zapewnia GOKiS. 

5/ W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe. W obiekcie Gminnej Sali 

Gimnastycznej nie mogą uczestniczyć osoby, które objęte są kwarantanną lub izolacją albo 

mają objawy choroby zakaźnej. 

6/ Uczestnicy wchodzą do budynku Gminnej Sali Gimnastycznej w maseczce. Jeżeli 

charakter zajęć utrudnia jej używanie to zdejmują ją i odpowiednio zabezpieczają.  

7/ Podczas zajęć o charakterze artystycznym uczestnicy pracują w wydzielonych dla siebie 

bezpiecznych przestrzeniach. 

8/ Nakaz noszenia maseczek nie obowiązuje wyłącznie podczas zajęć sportowo-

rekreacyjnych. 

9/ Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki i inne) należy 

do uczestnika zajęć. 

10/ Rodzic/opiekun doprowadza dziecko do drzwi wejściowych Gminnej Sali Gimnastycznej. 

11/ W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie uczestnicy. 

12/ Na zajęcia należy przychodzić zgodnie z ustalonym wcześniej grafikiem wyłącznie                  

w wyznaczonych godzinach. Niedopuszczalne jest przedłużanie pobytu na terenie Gminnej 

Sali Gimnastycznej. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do punktualnego obioru dziecka po 

zajęciach. 

13/ W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/uczestnika osoba ta 

zostanie natychmiast umieszczona w wydzielonym pomieszczeniu, i prowadzone będą 

działania zgodne ze wskazaniami GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus 

14/ Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego podczas zajęć.  

15/ Po wejściu na hol główny Gminnej Sali Gimnastycznej obowiązuje zmiana obuwia                     

i zdjęcie ubrania wierzchniego kurtka/płaszcz. Buty i ubranie wierzchnie korzystający 

umieszcza w prywatnej torbie/plecaku/worku i odkłada w wyznaczone miejsce. 

16/ W przypadku dwutygodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na 

zajęciach będzie on wykreślony z listy. Wolne miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. 

17/  Wysokość miesięcznej opłaty za zajęcia jest naliczana wg cennika ustalonego przez 

GOKiS. Opłata jest stała, nie podlega samodzielnemu odliczeniu. 

18/ Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto GOKiS z podaniem imienia                      

i nazwiska uczestnika zajęć,  nazwy zajęć oraz miesiąca, którego opłata dotyczy: (Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów, Bank Spółdzielczy 

O/Celestynów 57 8001 0005 2002 0008 6121 0003). 

19/ Opłaty za zajęcia należy regulować miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca                      

(za miesiąc bieżący). 

20/  Rezygnację uczestnika z zajęć należy zgłosić w biurze GOKiS. 

21/  Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć stałych. 

22/  Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na zajęciach. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus

