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REGULAMIN AKCJI LATO W ŚREMSKIM OŚRODKU KULTURY

1. Organizatorem Akcji Lato’2020 jest Śremski Ośrodek Kultury z siedzibą w Śremie przy ul. 

Mickiewicza 77.

2.  Zajęcia  odbywają  się  w  budynku  lub  w  ogrodzie  Śremskiego  Ośrodka  Kultury  wg 

wyznaczonego grafiku.

3. Toaleta dla uczestników zajęć znajduje się w budynku. Jest dezynfekowana co godzinę.

4. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem 889 647 418.

5. Ilość uczestników zajęć w poszczególnych grupach jest ograniczona.

6.  Zajęcia  są  odpłatne.  Koszty  są  zróżnicowane  w  zależności  od  formy zajęć.  Opłatę  za 

zajęcia należy uiścić najpóźniej tydzień przed planowanym rozpoczęciem, przelewem na nr 

konta 53 9084 0003 0000 1552 2000 0001, po wcześniejszym otrzymaniu telefonu z Biura 

Obsługi Klienta z potwierdzeniem o utworzeniu grupy.

7.  Na  trzy  dni  przed  rozpoczęciem  zajęć  Opiekunowie  zobowiązani  są  dostarczyć  do 

Śremskiego  Ośrodka  Kultury  wypełnioną  kartę  uczestnictwa.  Karta  uczestnictwa  jest  do 

pobrania na www.sok-srem.pl

Wypełnioną  kartę  uczestnictwa  można  też  wysłać  emailem  na  adres:  bok@sok-srem.pl, 

konieczne jest jednak, aby były to zeskanowane dokumenty z odręcznym podpisem. 

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

chorobowych.

9. Jeżeli w domu lub w najbliższym otoczeniu przebywają osoby na kwarantannie, albo w 

izolacji domowej, osoby te nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

10.  Osoby dorosłe  zobowiązane są  do  dezynfekowania  rąk  przed zajęciami  i  zachowania 

bezpiecznej odległości. Dzieci po wejściu do budynku ŚOK zobowiązane są do umycia rąk.

11.  Przed  zajęciami  dokonywany  jest  pomiar  temperatury  ciała.  Organizator  ustala  próg 

pomiaru na 37,4 stopni. Powyżej wskazanej wysokości temperatury, uczestnik nie może brać 

udziału w zajęciach.  Uczestnicy zajęć (rodzice,  opiekunowie)  wyrażają  pisemną zgodę na 

pomiar temperatury ciała.

12. Rodzic lub opiekun przed zajęciami zobowiązany jest do zapoznania się z klauzą RODO i 

podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

13. W przypadku wystąpienia zakażenia COVID – 19 Śremski Ośrodek Kultury zobowiązany 

jest udostępnić Państwa dane osobowe PSSE.
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