
 

REGULAMIN ZAJĘĆ W PRACOWNIACH ZAMKOWYCH  
 
Regulamin dotyczący zajęć w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu na czas obowiązywania 
obostrzeń w stanie epidemii COVID-19 w okresie od 1 czerwca 2020 r. do odwołania. 
 
Zasady przebywania na zajęciach i korzystania z pracowni zamkowych w postaci opisowej 
zostaną umieszczone w salach warsztatowych CK ZAMEK, w których odbywać się będą 
zajęcia indywidualne, konsultacje oraz warsztaty artystyczne w małych grupach (dzieci, 
młodzież, dorośli) oraz upublicznione na stronach internetowych i kanałach 
społecznościowych instytucji. 
 
PRACOWNIE PLASTYCZNE 
sala 21 – 59,5 m2 

sala 46 – 161,70 m2 
sala 248 – 223,00 m2 

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA 
sale 8 (studio 45,7+) i 9 (ciemnia 14,2) – 59,9 m2 

PRACOWNIE MUZYCZNE 
PG 104 – 73,68 m2 
sala 349 – 47,6 m2  
sala 221 – 54,9 m2 
sala 229 – 72,8 m2 
sala 230 – 32,9 m2 

PRACOWNIE TEATRALNE 
Bawialnia – 77,32 m2 
Scena Nowa – 177,00 m2 
sala 322A – 70,00 m2 

Zasady w postaci graficznej zostaną umieszczone w ww. pomieszczeniach warsztatowych 
w widocznym i dostępnym miejscu dla wszystkich uczestników zajęć. Grafiki będą dotyczyć: 

 mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/, 

 dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/, 

 prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-
nalozyc-i-zdjac-maseczke/, 

 prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-
jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/. 

Ponadto w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdujących się w pobliżu sal 
warsztatowych wywieszone zostaną instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania 
i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem 
do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. 
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Wejście na teren Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu oznacza akceptację postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

 
1. Postanowienia kierowane do uczestników pracowni: 

 
a) udział w zajęciach możliwy jest zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć 
w pracowniach. Ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność zmniejszenia 
pracy w grupach warsztatowych zmianie ulegną godziny zajęć i czas zajęć; 
b) uczestnicy winni zwracać uwagę na tablice informacyjne oraz stosować się do 
zawartych na nich zaleceń; 
c) uczestnicy winni zachować pomiędzy sobą oraz personelem CK ZAMEK minimum 2-
metrowe odstępy; zasada ta nie dotyczy odstępów pomiędzy opiekunami a dziećmi 
w wieku do 12. lat;  
d) uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos; 
obowiązek ten nie dotyczy dzieci w wieku do lat 4. i innych osób zwolnionych z tego 
obowiązku na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; zdejmowanie lub 
zsuwanie masek skutkuje koniecznością opuszczenia zajęć w budynku CK ZAMEK; 
e) przy wejściu do pracowni, w której odbywają się zajęcia, uczestnicy zobowiązani są 
do dezynfekcji rąk środkiem zapewnianym przez CK ZAMEK a w trakcie zajęć do mycia 
rąk wodą z mydłem oraz do ich dezynfekowania; 
f) uczestnicy zobowiązani są do dezynfekowania używanego przez nich na zajęciach 
sprzętu przed i po zakończeniu zajęć; 
g) w pracowni jednorazowo może przebywać 1 osoba na 10m2. Informacja o tym, ile 

osób może przebywać w tym samym czasie w pracowni będzie wyraźnie zaznaczona 

komunikatem przy wejściu dla sali;  

h) podczas zajęć w pracowni obowiązuje nakaz: unikania gromadzenia się w grupach, 
spożywania produktów spożywczych, pozostawiania na stałe w pomieszczeniach 
własnych materiałów do zajęć i prywatnych sprzętów (np. aparaty fotograficzne, 
instrumenty muzyczne itp.); 
i) uczestnicy zajęć powinni stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń 
pracowników CK ZAMEK.  

 
2. Postanowienia kierowane do personelu CK ZAMEK: 

 
a) instruktorzy zobowiązani są do noszenia przyłbic i/lub maseczek oraz rękawiczek 
jednorazowych;  
b) zachowania bezpiecznej odległość od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry);  
c) regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją 
znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie 
alkoholu (min. 60%);  
d) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;  

 e) dołożenia wszelkich starań, aby stanowiska pracy uczestników były czyste 
i higieniczne, szczególnie po zakończonych zajęciach; 
 f) regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają 
się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty stołów, oparcia krzeseł; 



g) drzwi do pracowni winny być cały czas otwarte, aby wyeliminować konieczność 
dotykania klamek; 
h) po zajęciach wywietrzyć pomieszczenie lub jeżeli jest to możliwe pozostawić 
otwarte okno podczas trwania zajęć; 
i) kontrolować liczbę osób przebywających w tym samym czasie w pracowni oraz 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć. 

3. Zasady ogólne zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie przez Centrum Kultury 
ZAMEK 
 
a) umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej 
liczbie użytkowników/odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać 
w obiekcie; 
b) zapewnienie użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne);  
c) zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac 
porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni 
dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł 
i powierzchni płaskich; 
d) organizację sposobu korzystania z obiektu uwzględniającą wymagany dystans 
przestrzenny (minimum 2 metry); 
e) ograniczenie liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów 
/grup użytkowników, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego 
dystansu przestrzennego; 
j) przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 
numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

  

  

 
 
 
 
 


