
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PRÓBACH                         
 CHÓRU „SZAFRANOWE NUTKI”  
w okresie pandemii COVID-19 

 
1. ZASADY ORGANIZATORA. 

a) Zebranie danych kontaktowych od wszystkich uczestników prób do celów 
sanitarno-epidemiologicznych.  

b) Podczas prób zalecane jest posiadanie maseczki/przyłbicy lub zachowanie 
dystansu społecznego min. 1,5 m.  

c) Obowiązkowe samodzielne wyposażenie się członka chóru w materiały 
ochrony osobistej.  

d) Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren sali prób, przy wyjściu, 
a także podczas przerw zarządzonych przez dyrygenta.  

e) W toaletach organizator zapewnia środki do higieny i dezynfekcji dłoni.  
f) Organizator zapewnia dezynfekcje sali środkami posiadającymi atest. 
g) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania prób w przypadku 

zaostrzenia się sytuacji epidemicznej w kraju lub w powiecie. Informacja 
o odwołaniu próby, będzie umieszczana na portalu społecznościowym FB, za 
pomocą komunikatora Messenger oraz poprzez kontakt telefoniczny.   

h) Uczestnictwo w spotkaniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 
 

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PRÓBACH. 
 

a) Osoby uczestniczące w próbach zobowiązane są do podporządkowania się 
dyrygentowi.   

b) Dyrygent sporządza listę obecności uczestników próby (załącznik 
nr.1).  

c) Obecność członka chóru oraz dyrygenta na próbie jest jednoznaczna 
z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia (załącznik nr 2). 

d) Uczestników prób prosi się o zachowanie dystansu społecznego min. 1,5m lub 
zakrywanie ust i nosa podczas oczekiwania na wejście na salę i podczas 
przerw w próbach.  

e) Wietrzenie i wentylowanie sali, odbywać się będzie w trakcie przerwy i po 
każdej grupie.  

f) Odbiór dzieci odbywać się będzie w korytarzu/holu bez możliwości wejścia na 
sale prób.  

g) W próbach wszyscy uczestniczą wyłącznie na własne ryzyko i swoją 
odpowiedzialność.  

h) Osoby niepełnoletnie uczestniczą w próbach tylko i wyłącznie za zgodą rodzica 
lub opiekuna prawnego.  

i) Za dzieci uczestniczące w próbach odpowiedzialność ponosi dyrygent.  
j) Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub poleceń dyrygenta 

odpowiedzialność ponoszą członkowie zespołu lub w przypadku 
niepełnoletnich - ich opiekunowie.  

k) Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody na zdrowiu. 



Załącznik 1  

 

Lista obecności członków chóru „Szafranowe Nutki”  

w dniu ………………………………… 

Nr Imię i Nazwisko Numer telefonu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   



                  Załącznik 2 

 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia 

dziecka/pełnoletniego uczestnika/dyrygenta 
 

1.  Oświadczam, że (moje dziecko) według mojej najlepszej wiedzy: 

 Nie jest/em osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich 
domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji 
m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła), 

 Nie przebywa/am na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem 
epidemiologicznym, 

 W ostatnich 14 dniach nie miał/ nie miałem kontaktu z osobą zakażoną lub osobą 
podejrzaną o zakażenie COVID-19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem 
epidemiologicznym.  

2. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane                                 
z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19 obowiązujące podczas prób 
chóru „Szafranowe Nutki”. 

3. Zobowiązuje się poinformować dyrygenta o wykryciu zakażenia koronawirusem, 
zachorowaniu na COVID –19 lub poddaniu kwarantannie albo izolacji, mojej lub 
któregoś z domowników. 

4. Oświadczam, że moje dziecko będzie przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez 
osoby zdrowe.  

5. Jestem świadomy, że zatajenie którejś z powyższych informacji może mieć wpływ na 
zdrowie i życie pozostałych uczestników zajęć, jak i dyrygenta. 

6. Oświadczenie składam w związku z udziałem w próbach chóru Szafranowe Nutki 
organizowanych przez Ośrodek Kultury w Czudcu. Zobowiązuję się również do 
przekazania informacji Ośrodkowi Kultury, gdyby w trakcie wystąpiły zmiany w stanie 
zdrowia (dyrygent zespołu Dominika Sanecka – 601 650 848)  
 

Informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Czudcu. 

Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do 

przeprowadzenia prób chóru „Szafranowe Nutki” i zachowania zasad  bezpieczeństwa 

epidemiologicznego.  

 


