REGULAMIN WARSZTATÓW
„MOJA PIOSENKA… MOJA PODRÓŻ ”
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W DYWITACH
W ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Warmia i Mazury” Narodowego Centrum Kultury i Centrum Edukacji i
Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie dofinansowanego ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gminny Ośrodek

Kultury w Dywitach organizuje cykl warsztatów literackich, kompozytorskich i wokalnych dla dzieci w wieku
szkolnym z terenu Gminy Dywity. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin, który
obowiązuje od 15 września do 10 listopada 2020 r.
INFORMACJE O PROJEKCIE I ZASADACH UDZIAŁU
1. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Dywity.
2. Do udziału zaproszone będą głównie osoby, które już szukają swojej muzycznej drogi. Uczęszczają na zajęcia
muzyczne w GOKu, chodzą do Szkoły Muzycznej, lub po prostu lubią śpiewać i chciałyby rozwijać się wokalnie.
3. Ilość uczestników w projekcie: 12-14 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
4. Projekt ma na celu umożliwienie uczestnikom stworzenia własnych autorskich piosenek i zaprezentowania ich
podczas koncertu finalizującego projekt.
5. Spotkania będą odbywały się według harmonogramu w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.
7. Podczas spotkań uczestnikom i prowadzącym będzie zapewniony poczęstunek – kawa, herbata, woda, ciastka.
8. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego do sekretariatu Gminnego
Ośrodka Kultury (lub drogą mailową na adres gokdywity@wp.pl) do dnia 21.09.2020r.
Formularze dostępne są w siedzibie GOK oraz na stronie internetowej www.gokdywity.eu.

BEZPIECZEŃSTWO
Szczegółowe zasady organizacji pracy w GOK Dywity w obecnym reżimie sanitarnym zostały podjęte
w porozumieniu z organizatorem zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
22.05.2020 r. dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19
w Polsce.
1. Na terenie całego Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach obowiązuje noszenie maseczki lub innego
materiału zakrywającego usta i nos (podczas przemieszczania się) oraz zachowanie dystansu społecznego.
2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
3. Obowiązkowa dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu mających bezpośredni kontakt z osobami, które
go użytkują.
4. Weryfikacja uczestników zajęć: warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wyrażenie zgody na poddanie
się mierzeniu temperatury ciała uczestnika zajęć przed wejściem na zajęcia zgodnie z poniższymi
zasadami:




wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do zajęć,
zgoda jest wyrażana przez poddanie się czynności mierzenia temperatury,
dopuszczane do zajęć są wyłącznie osoby mające temperaturę poniżej 37 stopni Celsjusza,








mierzenie temperatury dokonuje prowadzący zajęcia lub upoważniony w tym zakresie pracownik GOK
w Dywitach,
mierzenie temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym,
mierzenie temperatury przeprowadzane jest w stosunku do wszystkich uczestników zajęć, wyniki
mierzenia nigdzie nie są notowane, rejestrowane ani zapisywane w jakiejkolwiek formie.
informacja, że osoba ma podwyższoną temperaturę przekazywana jest w sposób jak najbardziej dyskretny
bezpośrednio i tylko tej osobie.
osoba mająca temperaturę powyżej 37 stopni Celsjusza nie może uczestniczyć w zajęciach,
w każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (złe
samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć powinien zrezygnować z udziału w zajęciach
i koniecznie zgłosić się telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

5. Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami.
6. Wietrzenie grawitacyjne sal po każdorazowych zajęciach.
7. Na terenie Ośrodka znajdują się 2 toalety, z których można korzystać tylko pojedynczo. Toalety są
monitorowane i dezynfekowane po każdych zajęciach.
8. Ograniczona liczba osób: zajęcia grupowe – sala widowiskowa (max. 12 osób + max. 2 osoby prowadzące),
pracownia muzyczna (max 4 osoby + 2 osoby prowadzące).
9. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu po zakończonych
zajęciach.

