
Komunikat Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie 
w  sprawie zasad funkcjonowania  instytucji  kultury i świetlic wiejskich  od dnia 29 maja 2021 r. 

 
Na podstawie aktualnych zasad i ograniczeń epidemicznych  ogłoszonych w Rozporządzeniu  Rady Ministrów 
z dnia 14 maja 2021 w sprawie   ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii 
Covid-19,  informuję i przedstawiam obowiązujące  zasady i formy funkcjonowania  instytucji  kulturalnej GOK 
i podległych świetlic wiejskich  administrowanych  przez  Gminny Ośrodek Kultury od dnia 21 maja 2021  do 
odwołania. 
 
1. Zasady obowiązujące w lokalu  GOK 

- obowiązek  zasłaniania  ust i nosa  w przestrzeniach zamkniętych  za  pomocą  maseczki  przez 
interesantów/ klientów podczas bezpośredniej obsługi  , 

- obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do  przestrzeni zamkniętej - lokalu  GOK, 

- zachowanie  dystansu odległości 1,5 m 
2. Zasady obowiązujące w działalności najmu świetlic wiejskich   
Opiekunowie/ osoby sprawujące nadzór na świetlicami wiejskimi ( sołtysi, osoby przezeń upoważnione)  mogą 
zgłaszać się po  druki umów  najmu świetlic  od 24 maja 2021.  

- limit miejsc w świetlicy wiejskiej  max. do 50 osób  przy stosowaniu przelicznika metrażowego   
4m2 /1 osoba, 

- obowiązek  zabezpieczenia  płynu do  dezynfekcji rąk w trakcie trwania najmu przez najemcę lokalu, 

- wietrzenie sali i  pomieszczeń  w trakcie  uroczystości  okolicznościowej  
3. Imprezy  i zajęcia kulturalne  w świetlicy wiejskiej i  w jej obrębie 

- od dnia 21 maja br. przy organizacji  imprez i spotkań  kulturalnych  w pomieszczeniu świetlicy 
wiejskiej dopuszczalny limit  wynosi 15 osób z zachowaniem  dystansu odległości 1,5 m pomiędzy 
uczestnikami  z nakazem  noszenia  maseczek  i obowiązującym zakazem  spożywania  napojów 
i posiłków w obiekcie świetlicy  podczas imprezy kulturalnej. Zaleca się, aby planowane imprezy 
z większym  udziałem publiczności  dzielić na kilka  odrębnych grup  w określonych odrębnych  
godzinach  organizacji takich imprez kulturalnych. Podawanie posiłków i  spożywanie napojów  
dozwolone jest wyłącznie na świeżym  powietrzu, 

- od  dnia 29 maja  br. w świetlicy wiejskiej oraz innych pomieszczeniach administrowanych lub 
najmowanych  przez GOK  mogą odbywać się  próby i spotkania  zespołów  śpiewaczych i tanecznych 
oraz innych grup artystyczno-twórczych i grup relaksacyjno-rekreacyjnych  (aerobic, siłownia) 
z zachowaniem obostrzeń sanitarnych ( płyn  do dezynfekcji,  4m2/1 osoba). Zaleca się, aby osoby 
uczestniczące w cyklicznych grupowych  spotkaniach  legitymowały się  zaszczepieniem lub 
negatywnym testem Covid-19 i poddawane były bezdotykowemu  pomiarowi temperatury ciała), 

- od dnia 29 maja br.  na terenach przyległych  do świetlicy wiejskiej ( nie będącymi  obiektami 
sportowymi)  można organizować  na wolnym powietrzu festyny, spotkania integracyjno-kulturalne 
itp.  do 250 osób  z zachowaniem przelicznika metrażowego terenu  tj. 4m2/1 osoba oraz 
z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami min. 1,5 m. Na wolnym powietrzu  dozwolone jest 
podawanie posiłków i napojów z zachowaniem dystansu odległości  pomiędzy uczestnikami 1,5 m. 

Uwaga !!! 

- odpowiedzialność i konsekwencje  prawno-karne  za  przestrzeganie  obostrzeń epidemicznych 
w trakcie  najmu świetlicy  wiejskiej  ponosi najemca, 

- odpowiedzialność i konsekwencje prawno-karne za organizację imprez kulturalnych w świetlicy 
wiejskiej  i  w jej obrębie ,ponosi  osoba sprawująca  opiekę i nadzór nad działalnością świetlicy 
wiejskiej wraz z Organizatorem  takiej imprezy.  

 
Przy organizacji  imprez kulturalnych w świetlicy wiejskiej i innych wydarzeń  w jej obrębie ( plener, teren 
przyległy do świetlicy) wymagana jest pisemna zgoda i akceptacja  administratora  obiektu tj. dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie . 
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