
 

 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA  

grup dorosłych ZPiT „Kurpie Zielone” działającego przy  

PODLASKIM INSTYTUCIE KULTURY w Białymstoku  

w OKRESIE EPIDEMII wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 

 

1. Organizatorem zajęć grup dorosłych ZPiT „Kurpie Zielone” jest Podlaski Instytut 

Kultury w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok. 

2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku przy  

ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok; 

3. Niniejszy dokument jest dostępny na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu 

Kultury w Białymstoku pod adresem: www.pikpodlaskie.pl; 

4. Zajęcia grup dorosłych ZPiT „Kurpie Zielone” odbywają się w PIK Spodki, Białystok, 

ul. św. Rocha 14 w poniedziałki w godzinach 20:30 – 22:00, wtorki w godzinach 

19:00 - 22:00, środy w godzinach 20:00 – 22:00 i czwartki w godzinach 15:30 – 

22:00, piątki w godzinach 19:00 – 22:00 oraz weekendowe zgrupowania i wydarzenia. 

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i koncertach jest podpisanie Deklaracji udziału 

w zajęciach i koncertach grup dorosłych ZPiT „Kurpie Zielone” w okresie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 (załącznik nr 1) 

6. Zajęcia taneczne i wokalne prowadzone są bez konieczności zakrywania ust i nosa, z 

możliwością tańczenia w parach – zaleca się zakrywanie ust i nosa w trakcie 

przebywania na korytarzu; 

7. Instruktor może odmówić wejścia na zajęcia lub udziału w koncercie, gdy zauważy 

oznaki infekcji; 

8. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych uczestników, należy zachować 

dystans w stosunku do pracowników placówki, jak i innych osób, wynoszący 

minimum 1,5 m; 

9. Obowiązuje ograniczenie liczby osób przebywających w toalecie do 2 osób; 

10. Dokonywana będzie dezynfekcja sali, szatni i toalet oraz wszystkich urządzeń  

i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z użytkownikami; 

11. Uczestnik dzwoni do placówki dzwonkiem wejściowym – instruktor lub osoba 

upoważniona otwiera drzwi; 

12. Na zajęcia nie można przynosić zbędnych przedmiotów (w tym m. in.: jedzenia), 

dozwolone jest jedynie posiadanie wody; 
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13. Na zajęcia uczestnicy przychodzą przebrani w kostiumy do ćwiczeń (poza obuwiem i 

okryciem wierzchnim); 

14. Zmiana obuwia oraz pozostawienie odzieży wierzchniej nastąpi w wydzielonym do 

tego miejscu; 

15. Dokonywana jest staranna dezynfekcja rąk przed rozpoczęciem zajęć tanecznych i po 

ich zakończeniu; 

16. Liczba osób uczestniczących w zajęciach podlega weryfikacji; 

17. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem 

(pkt. 4); 

18. Uczestnicy poruszają się tylko w obrębie sali tanecznej; 

19. Szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, zostaną udostępnione na 

stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku pod adresem: 

www.pikpodlaskie.pl ; 

20. W przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19, 

organizator zajęć będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego; 

21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć lub odwołania ich  

bez wskazania przyczyny i tym samym zobowiązuje się do niezwłocznego 

poinformowania uczestników. 
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