
REGULAMIN KURSÓW MUZYCZNYCH 
organizowanych przez Impresariat Muzyczny Jan Romanowski 
w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na kursach muzycznych 
w trakcie pandemii choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 

Uczestnicy kursów:  
Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają sami (jako pełnoletni uczestnicy) lub rodzice dziecka 
w pisemnym oświadczeniu o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę 
zakaźną. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą 
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem kursu, co stwierdza się na 
podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika 
podpisanego podczas zakwaterowania. 

Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i niniejszego regulaminu uczestnictwa 
związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad 
higieny.  

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:  
Udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 

Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z kursów w przypadku 
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, 
katar, duszności).  

Do obiektu odprowadzić może uczestnika jedna osoba, która jest zdrowa, nie mająca objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej, która nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie 
lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem kursu. 

Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie w oświadczeniu 
o stanie zdrowia. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika. 

Należy zaopatrzyć uczestnika kursu w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu 
na kursie muzycznym. 

Organizator: 
Organizator dysponuje infrastrukturą obiektu zapewniającą izolację osobom z objawami 
wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.  

Przygotowuje procedury postępowania na wypadek wystąpienia podejrzenia zachorowania 
u któregokolwiek z uczestników lub pracowników kursu. 
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Umieszcza w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku 
oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.  

Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do 
użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o 
sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki 
niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca 
wypoczynku.  

W praktyce: 
Przed wejściem do budynku proszę zdezynfekować ręce oraz cały proces zakwaterowania 
powinien odbyć się z zastosowaniem indywidualnej osłony ust i nosa. 

Pozostała część płatności proszę dokonać przed rozpoczęciem kursu na konto Fundacji Arte dei 
Suonatori (to samo co zaliczka). Proszę okazać potwierdzenie przy zakwaterowaniu. 

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach dwuosobowych z łazienką. Zalecamy korzystanie 
wyłącznie z własnej łazienki. 

Codziennie będziemy dokonywać pomiaru termometrem bezdotykowym temperatury 
uczestnikom i pracownikom kursu. 

Każdy uczestnik ma obowiązek zdezynfekować ręce bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć 
z nauczycielem instrumentu oraz akompaniamentu, a także zajęć wspólnych. 

Po każdej lekcji nauczyciel wietrzy salę oraz dezynfekuje powierzchnie wspólnie użytkowane 
i dezynfekuje ręce. 

Każdy uczestnik i pracownik kursu ma obowiązek mycia i dezynfekcji rąk przed posiłkami. 

Program kursów muzyczny będzie realizowany w miejscu pobytu i w jego najbliższej okolicy, 
w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

Każdy uczestnik ma obowiązek informowania animatora o swoim stanie zdrowia, natychmiast 
w chwili pojawienia się pogorszenia samopoczucia. 

W trakcie trwania kursu zabrania się wychodzenia do miejsc publicznych (sklepów itp.) w celu 
minimalizacji kontaktu z osobami trzecimi. Prosimy o odpowiednie zaprowiantowanie się przed 
przyjazdem na kurs. 

Wytyczne GIS zalecają ograniczenie odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, 
dziadków, przyjaciół).  

Koncert finałowy uczestników odbędzie się przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. 
Słuchacze powinni stosować indywidualne osłony nosa i ust oraz zdezynfekować ręce przed 
wejściem do budynku.

Regulamin kursów muzycznych strona  z 2 2


