
REGULAMIN  
uczestnictwa w warsztatach i wydarzeniach prowadzonych w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym  

w Miliczu w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19. 
 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczestników jak i pracowników Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny w 
Miliczu wprowadza procedurę sanitarną dotyczącą organizacji działalności KOM, która jest aktualizowana w 
zależności od rozwoju sytuacji. 
 
Ogólne informacje dla uczestników działalności edukacyjnej i kulturowej w KOM 
 

I. Informacje ogólne: 
1. Uczestniczenie w zajęciach i wydarzeniach zorganizowanych przez KOM odbywa się na ustalonych przez Zarząd 

KOM zasadach, w określonych dniach i godzinach, aktualizowanych na stronie www.kom.edu.pl. 
2. Na terenie obiektu działa sieć monitoringu rejestrująca obraz. 
3. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. 
4. Warsztaty organizowane są w formie zajęć indywidualnych oraz grupowych. 
5. Osoby, które naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o 

opuszczenie obiektu KOM. 
6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, w miejscach, które nie są 

do tego celowo przeznaczone; zakaz wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów; zakaz wnoszenia 
broni palnej i ostrych przedmiotów. 

7. Pomieszczenia warsztatowe KOM są miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, w których 
obowiązują ogólnie przyjęte zasady higieny i bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy korzystają z przyborów i pomocy 
dydaktycznych udostępnianych tylko i wyłącznie przez  edukatorów KOM. 

 
 
Informacje dotyczące korzystania z oferty KOM w czasie pandemii: 

1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach KOM w czasie zagrożenia epidemicznego jest stosowanie 
się do obowiązujących przepisów i rozporządzeń, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
wewnętrznych zasad KOM. 

2. Każdy Uczestnik pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika niepełnoletniego, przed wejściem na 
warsztaty ma obowiązek wypełnić zgodnie z ze stanem faktycznym Oświadczenie o Stanie Zdrowia swoim i 
swojego podopiecznego (Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu).  
W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u któregoś z Uczestników zajęć lub osób je 
prowadzących, Organizator przekaże odpowiednim pracownikom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej Oświadczenia o stanie zdrowia Uczestników niniejszego warsztatu / wydarzenia. 

3. Na zajęcia będą przyjmowani wyłącznie uczestnicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów chorobowych 
(wskazujących na chorobę zakaźną, przeziębienie, kaszel, katar, gorączkę, itp.). 

4. Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe. 
5. W czasie zagrożenia epidemicznego szatnia nie jest udostępniania indywidualnym gościom obiektu. Pracownicy 

KOM nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione bez opieki osobiste rzeczy gości i uczestników zajęć.  
6. Zgodnie z wytycznymi minimalna przestrzeń do zajęć dla uczestnika w sali jest nie mniejsza niż: 

4 m² na 1 uczestnika i każdego instruktora przy zajęciach w trybie siedzącym (wytyczne GIS, 
MZ i MEN dla szkół podstawowych i edukacji wczesnoszkolnej z dn. 14.05.2020): Sala Wielofunkcyjna w układzie 
stolikowym – 50 osób, w kinowym – 100 osób; Kawiarnia – 82 osoby; Muzeum Bombki –  
92 osoby. 

1. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczestników wynoszą 1,5 m. 
2. Przy kasie są oznaczone odległości z zachowaniem obligatoryjnego dystansu społecznego. 
3. Między zajęciami sale są wietrzone, a powierzchnie dotykowe dezynfekowane. 
4. Obsługa KOM jest zobowiązana do noszenia maseczek i częstego dezynfekowania rąk. 
5. Przy wejściu do obiektu jest zainstalowany pojemnik na zużyte maseczki ochronne i rękawiczki. 
6. W toaletach i przy dezynfekatorach są zamieszczone instrukcje mycia i dezynfekcji rąk. 
7. Nad prawidłowym przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego w czasie warsztatów i wydarzeń KOM czuwa 

koordynator, którego zadaniem jest przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur dot. COVID - 
19 na danym warsztacie / wydarzeniu. 

8. Dla każdego Uczestnika zajęć jest przygotowany oddzielny komplet narzędzi pracy niezbędnych do 
przeprowadzenia zajęć tak, aby nie było potrzeby wymiany materiałów pomiędzy uczestnikami. Po zakończeniu 
zajęć narzędzia pracy są dezynfekowane. 

9. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości, jak również 



uwzględnienia możliwości zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 mimo podjętych środków ostrożności i 
higieny stosowanej w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu. 
 
 

Wytyczne dla uczestników zajęć. 
1. Do budynku mogą wejść tylko osoby mające zakryte usta i nos (maseczka ochronna). 

Obowiązek ten nie dotyczy osób będących klientami kawiarni podczas konsumpcji. 
2. Każda osoba po wejściu do budynku ma obowiązek zdezynfekować dłonie. 
3. Uczestnik przed wejściem do sali zajęć ma możliwość ponownego zdezynfekowania dłoni. 
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z obiektu są zobowiązani zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników obiektu jak i innych dzieci i ich opiekunów wynoszący min. 1,5 m. 
 
 
Klauzula Informacyjna RODO 

1. Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów / wydarzeń jest: KOM T. Defratyka Spółka Jawna 

z siedzibą przy ul. Sulmierzycka 73 Wszewilki, 56-300 Milicz, NIP: 916 133 69 22 [Administrator]. 

2. Dane uczestników warsztatów / wydarzeń są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 

warsztatów i wydarzeń KOM, to jest w celu: 

a) weryfikacji uczestników  

b) udostępniania prac / wizerunków uczestników w mediach 

c) archiwizacji w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

3. Dane osobowe w celu opublikowania informacji o uczestnikach przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez 

nich zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej 

Organizatora, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów warsztatów / wydarzenia. Dane mogą być także 

przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa. 

5. Dane osobowe uczestników warsztatów / wydarzeń będą przetwarzane przez Organizatora do zakończenia 

warsztatów / wydarzeń oraz przez okres rozpowszechniania zdjęć. Dane osobowe będą przetwarzane ponadto 

do czasu przedawnienia roszczeń związanych z organizacją warsztatów / wydarzeń. 

6. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7. Organizator może zwrócić się do uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych 

osobowych uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. 

8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

9. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na 

adres: Administrator Danych Osobowych,  KOM T.Defratyka Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Sulmierzycka 73 

Wszewilki , 56-300 Milicz, NIP: 916 133 69 22, adres e-mail: biuro@kom.edu.pl.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania 

i przeprowadzenia warsztatu / wydarzenia. 

11.  Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

jak również do tworzenia profili. 

 
Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni akceptuję jego 
postanowienia. 
 
 

…………………………………………………………… 
                                                                                                                                                         data i podpis  

                                                                                                                                               UCZESTNIK / OPIEKUN W IMIENIU UCZESTNIKA  

 
 
 
 

mailto:biuro@kom.edu.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w 
warsztatach prowadzonych  
w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym  w Miliczu w 
okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. 
 

 
Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia uczestnika warsztatów 

 
 

 
 

Imię i nazwisko ....................................................................................................................................... 
 

tel. kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy: 

 nie jestem 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 przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym 

 w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną 

 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 w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu. 
3. Oświadczenie składam w związku z udziałem w warsztatach organizowanych w Kreatywnym Obiekcie 

Multifunkcyjnym w Miliczu. 
4. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po 

wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie 
koronawirusem. 

 
 
 

Powyższe dane przetwarzane będą zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii 
COVID-19 w Polsce. Dane mogą być przekazane do wglądu Głównego Inspektora Sanitarnego oraz uprawnionych 
służb w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS – CoV – 2. 
 
 
 
 

Milicz dn. ……………………………………………                                     …………………………………………………………………… 
               czytelny podpis uczestnika  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w 
warsztatach prowadzonych  
w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym  w Miliczu w 
okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. 

 
 

 
Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia  

rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika warsztatów 
 

 
 
 

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................................ 
 

tel. kontaktowy (do rodzica / opiekuna prawnego) ……………………………………………………………………………. 
 
adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy dziecko / dzieci pozostające pod moją opieką, które bierze / 

biorą udział w warsztatach: 

 nie jest / są osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch 
tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła; w/w objawy nie 
występują obecnie u żadnego z domowników uczestnika), 

 nie przebywa / przebywają na kwarantannie ani nie pozostaje / pozostają pod nadzorem epidemiologicznym 

 w ostatnich 14 dniach nie miało / miały kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną zakażeniem COVID–
19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie następującym 
bezpośrednio po wydarzeniu pojawiły się u zmiany w stanie zdrowia w/w dziecka / dzieci, które mogą wskazywać 
na zakażenie koronawirusem. 

 
 
 

Powyższe dane przetwarzane będą zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii 
COVID-19 w Polsce. Dane mogą być przekazane do wglądu Głównego Inspektora Sanitarnego oraz uprawnionych 
służb w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS – CoV – 2. 
 
 
 
 
 
 

Milicz dn. ……………………………………………                                     …………………………………………………………………… 
                                                                                                            czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 


