
 

 
 

REGULAMIN  

ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH  

W 

EŁCKIM CENTRUM KULTURY 

UL. WOJSKA POLSKIEGO 47 

19-300 EŁK 

 

§1 

1. Regulamin obowiązuje Uczestników zajęć organizowanych w Ełckim Centrum Kultury 

podczas trwania epidemii. 

2. Organizatorem zajęć jest Ełckie Centrum Kultury. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie www.eck.elk.pl 

4. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także 

zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. 

§2 

1. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zasad korzystania z obiektu Ełckiego 

Centrum Kultury wywieszonego w budynku oraz zamieszczonego na stronie internetowej 

www.eck.elk.pl. 

2. Uczestnicy mają obowiązek przychodzić na zajęcia punktualnie, najwcześniej 10 min 

przed rozpoczęciem zajęć.  

3. Osoby z objawami choroby (katar, kaszel, gorączka) nie zostaną wpuszczone na teren 

Ełckiego Centrum Kultury. 

4. Uczestnicy wchodzą w maseczkach ochronnych i przed rozpoczęciem zajęć zobowiązani 

są do dezynfekcji rąk (płynem dostępnym przy wejściu) oraz zachowania odległości 2m 

od siebie. 

5. Uczestnicy nie mogą gromadzić się  wewnątrz budynku.  

6. Zabrania się podawania ręki na powitanie i innych form przywitania niezgodnych 

z zaleceniami dystansu społecznego. Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, 

zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

7. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona i zależna od Sali w której odbywają się 

zajęcia. (załącznik nr 1.)  
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8. Podczas zajęć uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania ust i twarzy, jednak mają 

obowiązek zachowania odległości od siebie (co najmniej 2 m). 

9. Uczestnicy mają obowiązek ćwiczyć w wyznaczonych miejscach na sali (miejsca są 

oznaczone taśmą – na każdego uczestnika przypada 10 m2). 

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia w odpowiednim stroju 

oraz z własnymi przyborami potrzebnymi do ćwiczeń (śpiewnikiem, matą do ćwiczeń, 

instrumentami i in.). Nie ma możliwości pozostawiania tych przyborów na terenie 

Ełckiego Centrum Kultury.  

11. Zabrania się spożywania jakichkolwiek artykułów spożywczych z wyjątkiem wody którą 

uczestnicy mogą przynieść ze sobą w małych butelkach na własny użytek. 

12. W zajęciach uczestniczyć mogą tylko osoby, które dokonały wcześniejszego zapisu. 

13. Na zajęcia uczestnicy wchodzą wyznaczonym wejściem.  

14. Po skończonych zajęciach uczestnicy, zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia 

Ełckiego Centrum Kultury.  

15. Uczestnictwo w zajęciach oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzeby organizacji, promocji 

i dokumentowania zajęć. Administratorem danych osobowych jest Ełckie Centrum 

Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, Ełk. Uczestnikowi zajęć przysługuje w szczególności 

Prawo do żądania dostępu do Jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, jak również przenoszenia Jego danych osobowych, wniesienia skargi do 

organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie 

Jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

  



 

 
 

 

 

Załącznik nr 1. 

Wykaz sal zajęciowych Ełckiego Centrum Kultury wraz z ilością osób, które jednocześnie 

mogą korzystać z Sali z zastrzeżeniem, że na terenie obiektu mogą znajdować się 32 osoby 

z wyłączeniem pracowników administracji Ełckiego Centrum Kultury oraz osób niezbędnych 

do obsługi. 

Sala: 

Liczba 

uczestników 

zajęć: 

Liczba 

instruktorów: 

Taneczna 12 1 

Ceramiczna 3 1 

Muzyczna 5 1 

Zebra 30 1 

Seniora 5 1 

Modelarnia 5 1 

Studio nagrań 5 1 

 

 


