
 
Zasady korzystania z sal znajdujących się na terenie Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury przy 

ul. Wrocławskiej 12 oraz w Świetlicy Wiejskiej w Korzeńsku 
 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku                                

z wystąpieniem stanu epidemii. 
 

 
1. Ustala się następujące limity osób uczestniczących w zajęciach w salach Żmigrodzkiego Ośrodka 

Kultury (dalej jako: „Obiekt”):  
1) w sali widowiskowej: 12 osób + 1 osoba prowadząca 
2) w sali kinowej: 12 osób + 1 osoba prowadząca 
3) w  pracowni plastycznej: 12 osób + 1 osoba prowadząca 
4) w sali multimedialnej: 12 osób + 1 osoba prowadząca 
5) w salach zaplecza scenicznego: 12 osób + 1 osoba prowadząca 
6) w Świetlicy Wiejskiej w Korzeńsku: 12 osób + 1 osoba prowadząca 

 
2. Za weryfikację liczby osób, o której mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest instruktor zajęć, a w 

przypadku innych wydarzeń: ich organizator.  
3. Zajęcia w salach odbywają się z zachowaniem odległości co najmniej 2 m pomiędzy uczestnikami. 
4. Obowiązku zasłania nosa i ust nie mają wyłącznie osoby uczestniczące w zajęciach.  

 
5. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z własnego sprzętu sportowego. Za dezynfekcję tego 

sprzętu odpowiedzialny jest użytkownik.  
6. Udział widzów w wydarzeniach odbywających się w sali widowiskowej oraz w sali kinowej jest 

dopuszczalny na następujących zasadach:  
1) widzowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa,  

2) udostępnieniu dla widzów podlega nie więcej, niż połowa ogólnej liczby miejsc,  

3) rzędy są zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami, 
przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, 
który:  

a) uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,  

b) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, 
która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. 

7. Osoby wchodzące i wychodzące do Obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk (stolik w korytarzu 
przy wejściu do budynku/ stolik na I piętrze)  

8. Za bezpieczeństwo użytkowników odpowiada organizator zajęć lub wydarzenia. 
9. Uczestnicy zajęć, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu 

przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem 
natychmiastowym. 
 

 

 Dyrektor 
        Zespołu Placówek Kultury  

         w Żmigrodzie 
      


