
REGULAMIN – COVID-19

§ 1 Podstawa prawna regulaminu

1. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z dnia  23  października  2020 r.  zmieniające

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1871)

2. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z dnia  16  października  2020 r.  zmieniające

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU. 2020, poz. 1829)

§ 2 Definicje

1. Szkoła – Akademia Formy i Tańca „ODORIKO”.

2. Uczestnik – dziecko lub osoba pełnoletnia biorąca udział w zajęciach tanecznych.

3. Opiekun – osoba dorosła będąca opiekunem nieletniego uczestnika zajęć tanecznych.

§ 3 Treść regulaminu

1. Organizatorem  zajęć  tanecznych  jest  Akademia  Formy  i  Tańca  „ODORIKO”,  

91-603 Łódź, ul. Woskowa 8.

2. Zajęcia taneczne odbywają się wg ustalonego grafiku, z przerwami 15-minutowymi

między zajęciami,  by wydzielić  wymagane odstępy czasowe między wchodzącymi

i wychodzącymi uczestnikami zajęć.

3. Szkoła  weryfikuje  liczbę  osób  uczestniczących  w zajęciach  tanecznych  poprzez

prowadzenie list obecności tancerzy.

4. Szkoła  dba  o  regularną  dezynfekcję  szatni  i węzłów  sanitarnych  oraz  podłóg

tanecznych.

5. Szkoła  zapewnia  osobom  uczestniczącym  w zajęciach  tanecznych  środki  do

dezynfekcji rąk, które znajdują się w holu wejściowym oraz w każdej sali tańca.

6. Szkoła  zapewnia  prowadzenia  zajęć  tanecznych  według  reżimu  sanitarnego,  przy

czym trenerzy są zaopatrzeni w przyłbice i płyn do dezynfekcji,  a pomieszczenia są

wietrzone po każdej grupie tanecznej.



7. Każdy uczestnik zajęć tanecznych oraz jego opiekun ma obowiązek dezynfekcji rąk w

holu wejściowym budynku szkoły.

8. Każdy  uczestnik  zajęć  tanecznych  lub  jego  opiekun  ma  obowiązek  prawidłowego

noszenia  maseczki  ochronnej  w  budynku  szkoły.  Maseczkę  uczestnik  zajęć  może

zdjąć tylko w szatni oraz podczas zajęć tanecznych, a opiekun ma obowiązek nosić

maseczkę stale.

9. Opiekun nieletniego i niesamodzielnego uczestnika zajęć tanecznych może wejść do

budynku szkoły tańca tylko na czas potrzebny, by pomóc dziecku w szatni. Podczas

zajęć  tanecznych  opiekun  nie  może  przebywać  w  budynku  szkoły  tańca,  gdyż

poczekalnia jest czasowo wyłączona z użytkowania.

10. Opiekun nieletniego uczestnika zajęć tanecznych w wieku powyżej 9 lat odprowadza

dziecko  tylko  do  holu  wejściowego  na  parterze  budynku  szkoły.  W tym  samym

miejscu następuje odbiór dziecka.

11. Opiekun,  który  potrzebuje  wejść  do  biura  szkoły,  ma  taką  możliwość  po

wcześniejszym  telefonicznym  umówieniu  spotkania  z  dyrektorem szkoły  (tel. 501-

359-497) lub prowadzącym zajęcia taneczne.

12. Szkoła zabrania wstępu do budynku szkoły osobom, które:

1.a) są  chore  na  covid-19  lub  mają  jakiekolwiek  objawy  chorobowe

przypominające objawy covid-19 lub innych infekcji górnych dróg oddechowych

lub

1.b) objęte są kwarantanną lub wiedzą, że w ostatnich 2 tygodniach miały

kontakt z osobą chorą na covid-19.

13. Uczestnicy zaje tanecznych i ich opiekunowie zobowiązani są stosować się do poleceń

personelu,  który  został  odpowiednio  przeszkolony  pod  względem  wymogów

sanitarnych.

14. Uczestnik zajęć tanecznych lub opiekun prawny uczestnika nieletniego zobowiązany

jest podpisać oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
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