
 
 

REGULAMIN WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH „DESANT SZUMu”  

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH 2020r. 

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach organizuje warsztaty artystyczne pod nazwą DESANT SZUMU 

adresowane do dzieci i młodzieży z Gminy Dywity. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach określa 

niniejszy regulamin. 

2. Celem organizacji warsztatów jest: 

 rozwój dziecięcych zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności;  

 edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. 

 

 

II. INFORMACJE O ZAJĘCIACH I ZASADACH UDZIAŁU 

 

1. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6-15 lat). 
2. Zgłoszenia przyjmowane są w wersji elektronicznej na adres e-mail gokdywity@wp.pl z tytułem „DESANT 

SZUMU 2020 – ZGŁOSZENIE”  

3. Uczestniczyć w warsztatach mogą tylko osoby, które wypełniły kartę udziału. 

4. Z powodów obostrzeń sanitarnych ograniczona jest ilość miejsc do 12 osób. 

5. Przy zapisach obowiązuje kolejność wpłynięcia zgłoszeń wraz z wszystkimi oświadczeniami. 

6. Uczestnicy muszą być przyprowadzani i odbierani przez rodziców/opiekunów. 

7. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren warsztatów.  

8. Każdy warsztat jest odrębnym wydarzeniem. 

9. Każdy z uczestników może skorzystać z wszystkich warsztatów. 

10. Zajęcia prowadzone są na świeżym powietrzu. 

11. Porządek zajęć na świeżym powietrzu: 

a) Opiekunowie przekazują instruktorowi uczestnika przed wejściem do miejsca warsztatów. 

b) Opiekunowie i uczestnicy podczas przyprowadzania i odprowadzania uczestnika muszą być w maskach 

lub przyłbicach ochronnych. 

c) Uczestnikowi mierzona jest temperatura, dezynfekuje ręce i zajmuje wyznaczone miejsce przez 

instruktora. 

d) Po zajęciu wyznaczonego miejsca może zdjąć maskę lub przyłbicę ochronną. 

e) W trakcie zajęć używa tylko narzędzi i materiałów udostępnionych przez instruktora.  

f) Chcąc skorzystać z toalety uczestnik przemieszcza się w masce lub przyłbicy ochronnej. 

g) Odbiór uczestnika odbywa się w wyznaczonym miejscu. 

12. W razie warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć na zewnątrz, warsztaty 

zostaną przeniesione do sali widowiskowej GOK lub świetlicy wiejskiej. 

13. Porządek zajęć na sali widowiskowej GOK/świetlicy wiejskiej: 

a) Uczestnik dezynfekuje ręce i zajmuje wyznaczone miejsce przez instruktora. 

b) W trakcie zajęć używa tylko narzędzi i materiałów udostępnionych przez instruktora.  

c) Chcąc skorzystać z toalety uczestnik przemieszcza się w masce lub przyłbicy ochronnej.  
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d) Uczestnik przestrzega wszelkich zaleceń bezpieczeństwa otrzymanych od instruktora. 

e) Instruktor przed i po warsztatach dezynfekuje blaty stołów, siedziska i oparcia krzeseł, klamki, 

toaletę oraz wietrzy salę. 

14. Warunki uczestnictwa i informacje pod względem wymogów sanitarnych spowodowanych pandemią 

COVID-19: 

a) W warsztatach mogą uczestniczyć osoby, które nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-

CoV-2 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie. 

b) W warsztatach mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia jest dobry, nie przejawia widocznych 

oznak choroby np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 

mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.  

c) Informujemy, iż mimo wprowadzonych w GOK obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków na 

terenie realizacji działań może dojść do zakażenia SARS-CoV-2. 

d) Informujemy, iż w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u uczestnika, jego rodziców, lub 

instruktora, GOK zostaje zamknięty do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie 

placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie zostają skierowani na 14 dniową kwarantannę. 

e) Informujemy, iż w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika zajęć osoba ta zostanie 

natychmiast umieszczona w przygotowanej wcześniej IZOLATCE, wyposażonej w niezbędne środki ochrony 

osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun prawny dziecka oraz stosowne służby i 

organy. 

15. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie  karty uczestnictwa wraz z akceptacją niniejszego 
regulaminu, procedury bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz podpisaniem oświadczeń. 
Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekuna prawnego uczestnika na:  

 przetwarzanie danych osobowych uczestnika, na potrzeby promocji zajęć artystycznych, zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych t.j Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. 
zm. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) 

 przeniesienie na Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach autorskich praw majątkowych do utworów 
powstałych na zajęciach (dzieła plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, fotograficzne), w 
szczególności w zakresie rejestracji obrazu (w tym także wizerunku uczestnika) i dźwięku oraz ich 
wykorzystania przez Gminny Ośrodek Kultury na dowolnym nośniku na wszystkich polach eksploatacji.  

 wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach wizerunku uczestnika w formie zdjęć lub 

filmów dokumentujących lub promujących wydarzenie. 

 

 


