
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 8/2020 z dnia 20.06.2020

Regulamin organizacji warsztatów i zajęć edukacyjnych w tym artystycznych i kulturowych 
Centrum Kultury w Lublinie w czasie trwania  epidemii SARS-CoV-2

I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem warsztatów i zajęć edukacyjnych jest Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12,

20-007 Lublin.
2. Warsztaty są  organizowane  i  realizowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ogólnymi,  

w tym: Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego.

3. Centrum  Kultury  w  Lublinie  dysponuje  następującymi  przestrzeniami przeznaczonymi  do
prowadzenia warsztatów: sala prób nr 1 o powierzchni 56,60 m2, sala prób nr 2 - 52,16 m2,, sala prób nr
3 - 78,49 m2, sala prób nr 4 - 95,70 m2, oratorium -  98,00 m2, sala Czarna – 98,43 m2, księgarnia - 40,57
m2. Ponadto przewiduje się możliwość organizacji warsztatów w wirydarzu oraz w plenerze i w Muszli
Koncertowej Ogrodu saskiego w Lublinie.

4. W trakcie prowadzenia warsztatów liczba uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 4 m2,
natomiast  w  przypadku  zajęć  ruchowych  (w  tym  artystycznych)  na  jednego  uczestnika  powinno
przypadać co najmniej 10 m2, należy przy tym zachować dystans co najmniej 2 metrów od innych
uczestników.

5. Limit uczestników w trakcie prowadzenia zajęć ruchowych na otwartych przestrzeniach o wymiarach
minimum 62x30m -  to 14  osób,  o  wymiarach minimum 105x68 m -  to  22 osoby  z  zachowaniem
odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.

6. Zachowanie dystansu społecznego nie dotyczy osób z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, osób
które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

7. Uczestnictwo w warsztatach oznacza akceptację poniższych i zasad udziału w zajęciach.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu.

II. Zasady dla uczestników.
1. Uczestnik warsztatów i  zajęć edukacyjnych jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa.
2. Uczestnik  z  oznakami  choroby  zakaźnej  oraz,  co  do  której  istnieje  uzasadnione  podejrzenie

możliwości jej wystąpienia, może zostać niedopuszczona do udziału zajęciach.
3. Jeżeli  uczestnik  źle  się  poczuje  przed  dniem,  w  którym  odbywają  się  warsztaty  sugeruje  się

pozostanie w domu. 
4. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do noszenia na twarzy własnej maseczki zakrywającej usta i

nos lub przyłbicy, do momentu wejścia na zajęcia.
5. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  porządku  i  zasad  higieny,  ze  szczególnym

uwzględnieniem regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem, dezynfekcji rąk po wejściu i
przy  wychodzeniu  z  warsztatów,  jak  również  -  w  miarę  możliwości  -  w  czasie  ich  trwania,
prawidłowego noszenia i zdejmowania maseczki, stosowania się do poleceń prowadzącego. 

6. Po zakończeniu próby rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie terenu zajęć - niegromadzenie
się.

III. Zobowiązania Centrum Kultury w Lublinie.
1. Zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla uczestników.



2. Umieszczenie zasad uczestnictwa w eksponowanym miejscu przy wejściu na zajęcia.
3. Zapewnienia dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej.
4. Dokładnego sprzątania  i  wietrzenia  sal  oraz  dezynfekcji  wszystkich  powierzchni  dotykowych przy

użyciu specjalistycznych środków dezynfekujących.
5. Zapewnienie  układ  przestrzennego  zajęć  tak,  aby  zachować  wymagane  odległości  między

uczestnikami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zadbanie, by zajęcia w poszczególnych grupach odbywały się w osobnych pomieszczeniach, a ich

uczestnicy nie łączyli się i nie mieszali.


