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Koło, 01. 09. 2020

Szczegółowe zasady zachowania
dla uczestników zajęć organizowanych w Miejskim Domu Kultury w Kole
w czasie trwania pandemii.
1. Każdy uczestnik pełnoletni i opiekun prawny osoby niepełnoletniej świadomie
i dobrowolnie podejmuje decyzję o uczęszczaniu na zajęcia organizowane w Miejskim
Domu Kultury w Kole.
2. Osoby przebywające na terenie Miejskiego Domu Kultury w Kole mają obowiązek
zakrywania ust i nosa i dezynfekcji rąk przed każdym wejściem i opuszczeniem obiektu.
3. Należy zachowywać odpowiedni dystans (odległość) pomiędzy uczestnikami zajęć
i osobami przebywającymi na terenie Miejskiego Domu Kultury w Kole.
4. Miejski Dom Kultury w Kole nie gwarantuje, że udział w zajęciach nie spowoduje
zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19.
Opiekunowie prawni i pełnoletni uczestnicy zajęć są świadomi, że ryzyko zachorowania
istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia i życia
5. Opiekunowie prawni i pełnoletni uczestnicy zajęć są świadomi, że w czasie zajęć mogą
zdarzyć się sytuacje, kiedy zostanie naruszona reguła dystansu społecznego tj.
w szczególności konieczność udzielenia uczestnikowi pierwszej pomocy przedmedycznej,
jak również zapewnienia innej niezbędnej pomocy do bezpiecznego udziału w zajęciach.
W takich sytuacjach kontakt instruktora lub innej uprawnionej osoby z uczestnikiem,
odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa.
6. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że każdy uczestnik
biorący udział w zajęciach nie posiada chorób ani kontuzji, nie gorączkuje,
a w szczególności nie ma żadnych objawów infekcji dróg oddechowych. Ponadto jest
oświadczeniem, że uczestnik nie przebywa w kwarantannie/izolacji oraz nie ma
bezpośredniego kontaktu z osobami zakażonymi lub przebywającymi na kwarantannie.
O każdej zmianie okoliczności wskazanych powyżej, a także rezygnacji z udziału
w zajęciach informuje się instruktora prowadzącego.
7. W przypadku zakażenia koronawirusem w trakcie zajęć lub dojazdu na zajęcia lub powrotu
z zajęć nie będą wnoszone żadne roszczenia wobec Miejskiego Domu Kultury w Kole.
8. Opiekunowie i uczestnicy pełnoletni wyrażają zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury
ciała uczestnika przez instruktora prowadzącego.
9. Miejski Dom Kultury w Kole zaleca regularne monitorowanie temperatury ciała
i dokonywanie jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie.
10. W przypadku zauważenia jakiekolwiek objawów mogących mieć wpływ na okoliczności
opisane w niniejszym dokumencie, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała
wykaże wartość powyżej 37 stopni, prawni opiekunowie i uczestnicy pełnoletni wyrażają
zgodę, na możliwość niedopuszczenia uczestnika do zajęć w drodze jednostronnej decyzji.
11. Udostępniony w karcie zgłoszeniowej numer telefonu wskazuje się jako ścieżkę do pilnego
kontaktu z opiekunem prawnym niepełnoletniego uczestnika.
12. Opiekunowie prawni i pełnoletni uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za

podanie nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia lub zatajenie przeciwwskazań
zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział w zajęciach, a także nie
poinformowaniu instruktora prowadzącego o ich wystąpieniu. Tym samym Miejski Dom
Kultury w Kole nie ponosi odpowiedzialności za odniesione przez uczestnika z tego tytułu
urazy zdrowotne.
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