
 

 

Zasady pobytu i uczestnictwa 

 w zajęciach w okresie występowania epidemii COVID 19 w Studiu Działań Kreatywnych DanceOFFnia. 

 

1. Każdy uczestnik zajęć (opiekun prawny osoby nieletniej) przed ich rozpoczęciem  jest zobowiązany 

wypełnić oświadczenia w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz zapoznać się z 

regulaminem organizacji zajęć Studia Działań Kreatywnych DanceOFFnia w okresie występowania 

epidemii COVID 19 oraz stosować się do zasad w nim wskazanych.  

2. Na terenie SDK DanceOFFnia mogą przebywać jedynie pracownicy i uczestnicy zajęć SDK DanceOFFnia. 

3. Uczestnicy zajęć przychodzą do studia  nie wcześniej niż 10 min. przed wyznaczona godziną rozpoczęcia 

zajęć. 

4. Uczestnik zajęć może nie zostać wpuszczony do studia w wypadku występowania u niego objawów 

gorączki lub infekcji. 

5. Uczestnicy zajęć poruszają się po Studiu w maseczkach ochronnych,  

6. Rekomendowane jest przyjście do studia w stróju do ćwiczeń. W przydzielonej dla danej Sali szatni 

pozostawiają obuwie, bagaż podręczny, okrycie wierzchnie i maseczkę ochronną.  

7. Szatnie zostały zorganizowane w następujący sposób: 

a. Szatnia Damska – Sala A 

b. Szatnia Męska – Sala B 

c. Wieszaki przy szatni męskiej- Sala C 

d. Szatnia w Foire- Sala D 

8. Na salę, uczestnik może wnieść jedynie wodę. 

9. Uczestnicy zajęć maja obowiązek utrzymania dystansu społecznego, t.j. 1,5 metra odległości od innej 

osoby. 

10. Uczestnik (rodzic/opiekun prawny osób nieletnich) jest zobowiązany do przekazania instruktorowi i 

kierownictwu studia (za pośrednictwem poczty elektronicznej) istotnych informacji o zmianie stanu 

zdrowia swojego lub swego dziecka. 

11. Uczestnik nie może brać udziału w zajęciach jeśli ma objawy jakiejkolwiek infekcji, oraz gdy uczestnik lub 

osoba, z którą mieszka przebywa w izolacji lub na kwarantannie .   

12. W razie zaobserwowania objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury uczestnik zostanie natychmiast odizolowany od grupy. W wypadku osób dorosłych zalecane 

będzie niezwłoczne opuszczenie studia. W wypadku osób nieletnich, rodzic zostanie poinformowany o 

potrzebie niezwłocznego odebrania dziecka ze Studia.  

13. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury, wzory oświadczeń etc. Znajdują się na stronie Studia. 

14. W przypadku nieprzestrzegania procedur i zasad dotyczących zachowania w Studiu uczestnik zostanie 

usunięty z zajęć bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.  

Podpis uczestnika zajęć (opiekuna prawnego) 


