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Załącznik nr 5 
do Regulaminu określającego procedury bezpieczeństwa  

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE ZAJĘĆ W OPT  

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania reżimu sanitarnego w 
związku z epidemią COVID-19, a zawarte w tymczasowym regulaminie zapisy służą misji statutowej 
instytucji, przy zachowaniu priorytetów, jakimi są bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników jak i 
korzystających z działań realizowanych przez Ośrodek Postaw Twórczych.  

§ 1 
1. Z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2 na terenie Ośrodka Postaw Twórczych 

oraz Filii OPT MPM 12 i MPM 14 we Wrocławiu obowiązują specjalne zasady uczestniczenia 
w zajęciach. 
 

2. Niniejszy Regulamin określa:  
a) zasady uczestniczenia w zajęciach/kursach w Ośrodku Postaw Twórczych przy ul. 

Działkowej 15 we Wrocławiu oraz w Filiach OPT MPM 12 i MPM 14 pl. Strzelecki 12 i 14 – 
zwanych dalej OPT. 

b) zadania i obowiązki kursantów oraz sposoby postępowania, niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy uczestników zajęć podczas trwania epidemii koronawirusa 
COVID-19. 

§ 2 
1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnik zajęć i ujęte w ewidencji 

kursantów. 
2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem określającym procedury 

bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii koronawirusa COViD-19 w Ośrodku 
Postaw Twórczych we Wrocławiu oraz filiach: MPM 12 i MPM 14 oraz do stosowania 
zawartych w nim procedur. 

§ 3 

1. Zajęcia w ramach kursów realizowane są w wyznaczonych pracowniach. 

2. Minimalna przestrzeń w sali/pracowniach przypadająca na 1 kursanta i prowadzącego zajęcia 
nie może być mniejsza niż 10 m2. Należy również zachować odległość minimum 2 m. od 
siebie w salach oraz ciągach komunikacyjnych OPT. 

3. Uczestnicy zajęć i prowadzący zajęcia zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących 
liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniach. Szczegółowy wykaz 
dopuszczalnej liczby osób wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w biurze OPT oraz na drzwiach 
wejściowych do sal/pracowni. 

3. Zajęcia mogą być realizowane w przestrzeni otwartej na ogrodzonym terenie wokół 
OPT z zachowaniem obowiązujących zasad uczestniczenia w zajęciach zawartych w 

niniejszym załączniku do Regulaminu określającego procedury bezpieczeństwa, w tym z 
zachowaniem wytycznych wymienionych w ust. 2 powyżej. 

 

§ 4 

Zasady uczestniczenia w zajęciach: 
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1. Uczestnicy zajęć, wchodząc na teren OPT, zobowiązani są do dezynfekowania dłoni przy 
wejściu, założenia rękawic ochronnych oraz maseczki zakrywającej usta i nos. Na terenie OPT 
obowiązuje zakaz ich ściągania. 

2. Rękawiczki po użyciu należy wyrzucić do koszy umieszczonych przy miejscu przeznaczonym 

do dezynfekcji rąk. 

3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przyjścia na zajęcia nie wcześniej niż 15 minut przed 

rozpoczęciem zajęć w wyznaczonym dniu realizacji zajęć oraz opuścić Ośrodek bezpośrednio 

po zakończeniu zajęć. 

4. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz zasadami funkcjonowania reżimu 

sanitarnego w związku z epidemią, jeśli zajęcia nie mają charakteru zajęć indywidualnych, 

uczestnicy zajęć są podzieleni na grupy. Liczba osób w grupie nie może przekraczać 

dopuszczalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu. Zgodnie z 

umieszczoną w widocznym miejscu informacją o liczbie osób mogących jednocześnie 

przybywać w danym pomieszczeniu. 

5. Uczestnik zajęć nie może bez wiedzy osoby prowadzącej zajęcia dowolnie zmieniać terminu 

zajęć i uczestniczyć w zajęciach innej grupy, jeśli będzie się to wiązało z przekroczeniem 

dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniu, w którym realizowane są zajęcia. 

6. Jeśli jest to możliwe i specyfika pracowni przewiduje taką możliwość, uczestnik zajęć 

powinien korzystać ze swoich, indywidualnych narzędzi i materiałów wykorzystywanych 

podczas pracy. 

7. Wyposażenie pracowni, takie jak krzesła, stoły oraz inne powierzchnie dotykowe oraz 

wyposażanie i sprzęt specjalistyczny wykorzystywany podczas zajęć i przypisany do danej 

pracowni i będący na jej wyposażeniu:  

a) fotograficzny – lampy, statywy i in. oraz wyposażenie w ciemniach fotograficznych; 

b) plastyczny- sztalugi, deski;  

c) komputerowy;  

d) wykorzystywany w pracowni grafiki warsztatowej  

oraz  

e) instrumenty perkusyjne wykorzystywane w pracowni muzycznej,  

poddawany jest dezynfekcji i podczas zajęć może być wykorzystywany tylko przez jednego 

uczestnika zajęć. 

8. Po zakończonych zajęciach, wykorzystywane przez kursanta osobiste narzędzia/materiały, 

których kursant nie może zabrać do domu, a będą one wykorzystywane na kolejnych 

zajęciach, muszą zostać zdezynfekowane i zabezpieczone (oraz opisane) i odłożone w 

ustalone z prowadzącym i za jego zgodą miejsce, w taki sposób, aby nikt inny nie miał do nich 

dostępu. 

9. Urządzenia aktywowane dotykiem (ekrany dotykowe), mogą być wykorzystywane w 

ograniczonym zakresie i obsługiwane tylko przez jedną osobę.  

10. Podczas ustalonej przez prowadzącego przerwy w zajęciach, spowodowanej koniecznością 

przewietrzenia pomieszczenia, uczestnicy wychodząc z sali zobowiązani są zachować 

bezpieczną odległość między sobą – min. 2 m. 

§ 5 

W przypadku wystąpienia u kursanta przebywającego w OPT niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem, jest on zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu osobie 
prowadzącej zajęcia lub dyrektorowi, bądź pracownikowi OPT, którzy niezwłocznie podejmują 
działania szczegółowo opisane w Regulaminie określającym procedury bezpieczeństwa 
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obowiązujące w okresie pandemii koronawirusa COViD-19 w Ośrodku Postaw Twórczych we 
Wrocławiu oraz filiach: MPM 12 i MPM 14. 

 

 

§ 6 

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do postępowania zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i 
zakładania maseczki, a także instrukcji dezynfekcji rąk wywieszonych w pomieszczeniach oraz 
stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia. 
 

§ 7 
Niniejszy regulamin jest umieszczony przy wejściu do pomieszczeń Ośrodka Postaw Twórczych, w 
których realizowane są zajęcia oraz na stronie internetowej www.opt-art.net 
 

§ 8 
1. Ośrodek Postaw Twórczych, zastrzega, że w przypadku zaistnienia „siły wyższej”, która 

częściowo lub całkowicie uniemożliwi realizację zajęć (wypełnienie zobowiązań umowy), OPT 
ma prawo do odłożenia realizacji zajęć lub prowadzenia ich w sposób zdalny, do czasu 
ustąpienia „siły wyższej”.  

2. Do „siły wyższej” zostają zaliczone między innymi: zamieszki, wojna, strajk ogólnonarodowy, 
stan klęski żywiołowej, decyzje służb państwowych i samorządowych dot. szczególnych 
rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniu chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zobowiązujące OPT do ich stosowania. 

3. Zmiana terminu realizacji zajęć/umowy z powodu przeszkody określonej ust. 2 może nastąpić 
po stwierdzeniu zaistnienia przesłanek, o których mowa w ustępie powyżej, oraz po 
powiadomieniu uczestnika zajęć drogą elektroniczną o jej wystąpieniu, a o ustaniu trwania 
przeszkody - po ustaniu jej trwania.  

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych oraz wdrożonych zasad znajduje się w 
Regulaminie określającym procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii 
koronawirusa COViD-19 w Ośrodku Postaw Twórczych we Wrocławiu oraz filiach: MPM 12 i 
MPM 14. 

 
§ 9 

 
Niniejsze zasady obowiązują od dnia 04.06.2020 r. do odwołania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opt-art.net/

