Regulamin korzystania z zajęć baletowych prowadzonych przez Studio Baletowe
Motyl
w
czasie
trwania
epidemii
COVID
19
Niniejszy regulamin powstał, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem SARS
COV 2, wywyołującym chorobę COVID 19, wśród uczniów oraz pracowników
w trakcie prowadzenia pozaszkolnych zajęć artystycznych przez Studio Baletowe
Motyl.
1. Na próby i ćwiczenia prowadzone przez Studio Baletowe Motyl może uczęszczać
wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać
dziecka na zajęcia.
2. Dziecko może przyprowadzać/odbierać jedynie jedna osoba.
3. Wszystkie osoby wchodzące i wychodzące do budynku, w którym są prowadzone
zajęcia mają obowiązek dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym przy wejściu do
budynku, zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 metra, oraz
zakrywania ust i nosa poprzez noszenie maseczek. Maseczki mogą być zdjęte przez
uczestników zajęć dopiero w sali, na czas trwania lekcji.
4. Do obiektu należy przychodzić nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem
zajęć.
5. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika zajęć
6. Instruktor ma prawo nie wpuścić na zajęcia osoby z objawami chorobowymi (kaszel,
katar, gorączka, duszności, itp.). Instruktor ma prawo do pomiaru temperatury ciała
uczestnika zajęć na wypadek podejrzenia wystąpienia gorączki u dziecka.
7. Zajęcia odbywają się w małych grupach, liczba uczestników zależy od wielkości
sali, jednak grupa nie może liczyć więcej niż 15 osób.
8. Obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich w budynku, w którym są prowadzone
zajęcia.
9. Na Sali zajęciowej mogą przebywać uczniowie Studia przy zachowaniu poniższych
wytycznych:
a) Przed wejsciem na sale uczniowe sa zobowiazani do dezynfekcji rak
b) Na Sali należy zachować odpowiedni dystans (minimum 1,5 metra) pomiędzy
uczestnikami.
c) Uczniowie nie powinni wymieniac się przyrzadami potrzebnymi do ćwiczeń.
Używany sprzet sportowy po zajeciach zostanie zdezynfekowany

10. W miare możliwości i warunków atmosferycznych należy jak najczęściej wietrzyć
pomieszczenie, w którym prowadzone są zajęcia.
11. Instruktor po każdych zajęciach zarządza przerwę w celu wietrzenia i dezynfekcji
sali.
12. Po zakończeniu zajęć uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia
budynku.
13. Bezwzględnie zabrania się niekontrolowanego przemieszczania się uczestników w
obiekcie.
14. Obowiązuje zakaz gromadzenia się.
15. Instruktorzy Studia Baletowe Motyl prowadzą szczegółową ewidencję uczestników
wszystkich grup biorących udział w zajęciach w celu pełnej identyfikacji, na wypadek
zakażenia/choroby, któregoś z uczestników SARS-CoV-2.
16. Rodzice i opiekunowie prawni biorą odpowiedzialność za uczestnictwo dzieci w
zajęciach prowadzonych przez Studio Baletowe Motyl, są świadomi zagrożenia i nie
będą z tego tytułu wysuwać żadnych roszczeń.

