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Regulamin COVID-19 

Zasady uczestnictwa w zajęciach w związku epidemią COVID19 
 

W związku z wprowadzeniem od 20 marca 2020 r. do odwołania, w Polsce stanu epidemii do Regulaminu – Ogólnych Warunków 
Świadczenia Usług, wprowadza się dodatkowe postanowienia i zasady uczestnictwa w zajęciach mające na celu przeciwdziałanie 
rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć oraz instruktorom i 
współpracującym z  Organizatorem, tj. Beatą Mysińską, prowadząca niepubliczną placówkę oświatowo – wychowawczą nr ew. 
76 Pz., Studio Taneczne Akcent, Beata Mysińska ul. Pawlaczyka 1 m 70, 02 – 790 Warszawa, NIP 951 135 25 90.  

Definicje wykorzystane poniżej są tożsame z tymi użytymi we wspomnianym powyżej Regulaminie.  

Niniejsze zasady przygotowano na dzień 1 września 2020 r. Z uwagi na fakt, że sytuacja związana z epidemią jest dynamiczna, 
niniejsze zasady mogą ulec zmianie. W przypadku sprzeczności niniejszych zasad z ogólnie obowiązującymi wytycznymi 
odpowiednich organów, pierwszeństwo mają zalecenia tych organów oraz obowiązujące przepisy.  

A. Warunki uczestnictwa w zajęciach 

1. W zajęciach stacjonarnych mogą brać udział jedynie Uczestnicy: 
a. Zdrowi, tj. niemający objawów chorobowych, sugerujących zakażenie COVID-19 (m.in. podwyższona 

temperatura powyżej 37,2 st. C, kaszel, katar, duszności, trudności w oddychaniu, nagła utrata węchu i smaku, 
dreszcze, pocenie się).  

b. Nie mający kontaktu / nie zamieszkujący z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych w okresie 14 dni poprzedzających udział w zajęciach. 

2. Rodzic / opiekun małoletniego Uczestnika lub Klient ocenia czy powyższe warunki są spełnione i na tej podstawie posyła 
Uczestnika na zajęcia stacjonarne.  

3. W uzasadnionych przypadkach, Organizator jest uprawiony do zmierzenia temperatury Uczestnikom oraz odmówić 
uczestnictwa w zajęciach w przypadku podwyższonej temperatury lub innych objawów sugerujących zakażenie COVID-
19.  

4. W przypadku braku możliwości spełnienia warunków określonych w pkt. 1 przez Uczestnika, Organizator zastrzega 
sobie prawo odmowy udziału takiemu Uczestnikowi w zajęciach stacjonarnych. Nieobecność na zajęciach z tego 
powodu traktowana jest jak nieobecność z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  

5. Uczestnicy niedopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach zostaną odizolowani na czas trwania zajęć. Rodzic / opiekun 
powinien niezwłocznie odebrać dziecko / małoletniego Uczestnika.  

B. Przyprowadzanie małoletnich Uczestników na zajęcia 

1. Obecność rodziców / opiekunów prawnych na terenie miejsca prowadzenia zajęć powinna być zgodna z zasadami 
obowiązującymi w tym miejscu (np. szkoła, przedszkole, ośrodek kultury).  

2. W szczególności, rodzic/ opiekun odprowadzający / odbierający Uczestnika z zajęć musi być: 
a. Zdrowy - tj. bez objawów sugerujących COVID19 (m.in. podwyższona temperatura powyżej 37,2 st. C, kaszel, 

katar, duszności, trudności w oddychaniu, nagła utrata węchu i smaku, dreszcze, pocenie się) 
b. Nie mający kontaktu / nie zamieszkujący z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych w okresie 14 dni poprzedzających przyprowadzenie Uczestnika na zajęcia. 
3. Przyprowadzając małoletniego Uczestnika na zajęcia, rodzice / opiekunowie oraz Uczestnicy zobowiązani są zachować 

bezpieczne odstępy oraz stosować się do obowiązujących zaleceń rządu, przepisów ogólnie obowiązujących oraz 
regulaminu obowiązującego na terenie danej placówki (m.in. dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa, noszenia 
rękawiczek, dezynfekcji rąk).  

4. Na zajęcia odprowadzać (odbierać) Uczestnika może tylko jeden rodzic / opiekun (tj. jeden Uczestnik – jeden rodzic / 
opiekun).  

5. Rodzic / opiekun prawny Uczestnika nie może wchodzić na salę gimnastyczną. 

C. Bezpieczeństwo 

1. Rodzice/ opiekunowie poinformują Uczestników o regulaminie zajęć, w szczególności o zasadach zachowania 
bezpieczeństwa w związku z COVID19. 

2. Rodzice / opiekunowie powinni umożliwić szybką komunikację z Organizatorem. W przypadku braku możliwości 
odebrania telefonu powinni oddzwonić jak już będzie to możliwe.  

3. Organizator apeluje do Uczestników / Klientów o poinformowanie Organizatora telefonicznie 607 138 802 lub mailowo 
studioakcent@outlook.com  o przypadku stwierdzenia u Uczestnika / domowników zakażenia COVID-19 lub o 
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skierowaniu Uczestnika / domowników na kwarantannę. Zgłoszenie takie umożliwi Organizatorowi podjęcie 
niezwłocznych działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz powiadomienie innych 
Uczestników oraz służb sanitarnych o ryzyku zakażania COVID-19. Informacje takie są danymi wrażliwymi i będą 
traktowane jako poufne. 

D. Zajęcia 

1. W celu umożliwienia zachowania odpowiednich odstępów, liczba osób znajdujących się na danej sali gimnastycznej 
jest ograniczona oraz zgodna z aktualnymi zaleceniami służb sanitarnych (osoba na metr kwadratowy powierzchni). 
Limit miejsc na zajęciach dotyczy zajęć stacjonarnych i nie dotyczy zajęć online.  

2. Uczestnicy nie przebywają na sali gimnastycznej w trakcie przerw na wietrzenie sali pomiędzy zajęciami. Wstęp na salę 
jest możliwy tuż przed zajęciami po zasygnalizowaniu takiej możliwości przez instruktora.  

3. Uczestnik nie powinien zabierać na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.  
4. Uczestnik powinien pić tylko swoją wodę / napój, tj. nie powinien dzielić się nią z innymi uczestnikami. Na salach 

gimnastycznych zakazuje się spożywania posiłków. 

E. Obowiązki organizatora 

1. Organizator opracowuje i wdraża niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w związku z 
epidemią COVID-19. 

2. Organizator stosuje się do aktualnych wytycznych sanitarnych.  
3. Instruktorzy Organizatora pilnują przestrzegania zasad wprowadzonych niniejszym Regulaminem.  
4. Instruktorów obowiązują warunki uczestnictwa w zajęciach określone w niniejszym regulaminie, w szczególności w 

punkcie A.  

F. Obowiązki uczestnika 

Uczestnik zajęć zobowiązany jest przestrzegać regulaminu zajęć oraz placówki, w której organizowane są zajęcia oraz 
przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, w szczególności wytycznych dotyczących zapobieżeniu rozprzestrzeniania się 
COVID19, m.in.: 

a. regularnie i dokładnie myć ręce z użyciem mydła zgodnie z instrukcjami oraz korzystać ze środków 
dezynfekujących ręce, w szczególności przed wejściem do pomieszczeń wspólnych (np. sale taneczne), 

b. poruszać się w grupach zajęciowych i zachowywać bezpieczne odstępy od uczestników innych grup, 
c. dbać o higienę osobistą oraz unikać dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust, 
d. nosić maseczki lub inne przedmioty zapewniające osłonę ust i nosa (w określonych przypadkach – zgodnie z 

aktualnymi zaleceniami i obowiązującymi przepisami), 
e. być zaopatrzonym we własne środki dezynfekcji w przypadku uczulenia na te ogólnodostępne, 
f. stosować się do wszelkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem COVID19, 
g. stosować się do poleceń instruktora, 
h. informować instruktora o zagrożeniach, problemach, chorobie i złym samopoczuciu, w szczególności o 

wystąpieniu objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych / COVID19 – np. podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności, trudności w oddychaniu, nagła utrata węchu i smaku, dreszcze, pocenie 
się. 

G. Kwarantanna i zamknięcie placówki 

1. W przypadku wykrycia COVID u jednego z Uczestników zajęć / instruktora / Organizatora oraz zarządzenia kwarantanny 
/ izolacji domowej przez odpowiednie służby dla większości Uczestników danej grupy, na okres trwania kwarantanny / 
izolacji domowej zajęcia dla tej grupy będą prowadzone online. W takim przypadku (tj. kwarantanna / izolacja domowa 
większości Uczestników grupy), w miarę możliwości, zajęcia mogą być również prowadzone w trybie mieszanym, tj. 
poprzez transmisję zajęć stacjonarnych w trybie online dla Uczestników na kwarantannie / izolacji. Uczestnicy nie są 
uprawnieni do rejestrowania i utrwalenia transmisji online.  

2. W przypadku wprowadzenia przez odpowiednie organy / służby obostrzeń (inne niż kwarantanna / izolacja domowa 
określona w pkt. 1), które uniemożliwiają regularne prowadzenie zajęć stacjonarnych, zajęcia programowe będą 
odbywały się online. Grafik online oraz informacja o czasowej zmianie odpłatności będą podane do wiadomości 
Klientów przed wykupieniem nowego karnetu miesięcznego bądź zajęć pojedynczych. 
 

H. Obowiązywanie Regulaminu 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 r. do odwołania. 


