
REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ PLENEROWYCH 
W ŚREMSKIM OŚRODKU KULTURY 

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID – 19

1. Organizatorem  zajęć  jest  Śremski  Ośrodek  Kultury  z  siedzibą  w  Śremie  przy  ul. 
Mickiewicza 77.

2. Zajęcia odbywają się w ogrodzie Śremskiego Ośrodka Kultury wg wyznaczonego grafiku.
3. Toaleta dla uczestników zajęć będzie się znajdowała w budynku.
4. W  przypadku  niepogody  zajęcia  mogą  zostać  odwołane  najpóźniej  na  godzinę  przed 

planowanym spotkaniem.
5. Zajęcia są odpłatne.  Koszt ich wynosi 15 zł  za jedno spotkanie,  płatne bezpośrednio na 

miejscu przed zajęciami.
6. Na  zajęcia  obowiązują  wcześniejsze  zapisy  telefoniczne  pod  numerem  889  647  418. 

Zajęcia skierowane są do osób, które korzystały z oferty Śremskiego Ośrodka Kultury w 
roku szkolnym 2019/2020.

7. Zapisy przyjmujemy do 4 czerwca do godz. 15:00. 
8. Zapisana osoba zobowiązana jest wziąć udział w zajęciach. Istnieje możliwość rezygnacji z 

udziału w spotkaniu pod warunkiem telefonicznego powiadomienia Organizatora 24 h przed 
planowanymi zajęciami. W przypadku nieobecności niezgłoszonej 24 h wcześniej Uczestnik 
zobowiązany jest uiścić opłatę w terminie 48 h przelewem na nr konta: 53 9084 0003 0000 
1552 2000 0001.
W przypadku  niewywiązania  się  z  powyższych  zasad  osoba  zostanie  skreślona  z  listy 
uczestników kolejnych zajęć. 

9. Ilość osób w grupie jest ograniczona i wynosi odpowiednio:
-  Akademia  Mamy,  Taty i  Malucha – max.  8  dzieci  +  8  rodziców (instruktor:  Martyna 
Frąckowiak-Leśniczak)
- Gitarowe Inspiracje – max. 6 dzieci (instruktor: Krzysztof Przyjemski)
- Pszczela kultura –  max. 12 dzieci (instruktor: Bartosz Górkiewicz)
- Roztańczone stópki – max. 12 dzieci (instruktor: Aleksandra Bandurowska)

10. W  zajęciach  uczestniczyć  mogą  TYLKO  i  wyłącznie  osoby  zdrowe,  bez  objawów 
chorobowych.

11. Jeżeli  w domu lub w najbliższym otoczeniu przebywają osoby na kwarantannie,  albo w 
izolacji domowej, osoby te nie mogą uczestniczyć w zajęciach. 

12. Osoby  dorosłe  zobowiązane  są  do  dezynfekowania  rąk  przed  zajęciami  i  zachowania 
bezpiecznej odległości.

13. Przed  zajęciami  dokonywany  jest  pomiar  temperatury  ciała.  Uczestnicy  zajęć  (rodzice, 
opiekunowie) wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała. 

14. Rodzic lub opiekun przed zajęciami zobowiązany jest do zapoznania się z klauzą RODO i 
podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.


