
Zasady organizowania plenerów, warsztatów i zajęć artystycznych  
w okresie pandemii SARS-CoV-2 

w Ognisku Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta We Wrocławiu 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758z późn. zm.) 

Od dnia 15 maja 2021 

PLENERY ARTYSTYCZNE/IMPREZY PLENEROWE odbywać się będą w otwartych 
przestrzeniach (min. parki i lasy) na warunkach opisanych w §9.21 ww. rozporządzenia. 
Ponadto dbając o bezpieczeństwo Uczestników Organizatorzy zapewnią dodatkowe środki 
bezpieczeństwa: 
1. Przed rozpoczęciem zapisów na plener organizator określi miejsce pleneru oraz dopuszczalną 

ilość uczestników . 
2. Podczas trwania zajęć plenerowych między uczestnikami i prowadzącym musi być 

zachowana odległość co najmniej 1,5 metra. 
3. W pojedynczych zajęciach może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób. 
4. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas kichania i kaszlu. 
5. W czasie zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia. 
6. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby: 
a) chore na COVID-19, 
b) w kwarantannie, 
c) osoby, które miały w ostatnich 10 dniach kontakt z chorymi na COVID-19, 
d) osoby z temperaturą powyżej 38°C, 
e) osoby z objawami przeziębienia, 
7. Należy unikać gromadzenia się w grupach. 
8. Trzeba stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń organizatorów. 

Od dnia 29 maja 2021 

ZAJĘCIA Z EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ prowadzone będą w pomieszczeniach na 
warunkach opisanych w §9.21 ww. rozporządzenia. Ponadto dbając o bezpieczeństwo 
Uczestników Organizatorzy zapewnią dodatkowe środki bezpieczeństwa: 
1. Słuchacze muszą przebywać w odległości minimum 1,5 metra od siebie. 
2. Wszyscy słuchacze i prowadzący zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust (w trakcie całego 

pobytu w obiekcie) przy pomocy maseczek. 
3. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas kichania i kaszlu. 
4. W pojedynczych zajęciach może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób. 
5. W czasie zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia. 
6. Należy unikać gromadzenia się w grupach. 
7. Trzeba stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń organizatorów, 
8. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby: 

a) chore na COVID-19, 
b) w kwarantannie, 
c) osoby, które miały w ostatnich 10 dniach kontakt z chorymi na COVID-19, 
d) osoby z temperaturą powyżej 38°C. 
e) osoby z objawami kaszlu, 
9. Pomiędzy kolejnymi zajęciami będzie przeprowadzana dezynfekcja i wietrzenie 

pomieszczeń. 
10. Przy wejściu do obiektu należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. 


