
Zarządzenie Nr 02/11/2020 

Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec  

z siedzibą w Chorzelowie  

z  dnia 06.11.2020r. 
 

w sprawie: ograniczenia prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi 

zbiorowymi formami kultury i rozrywki przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy 

Mielec z siedzibą w Chorzelowie oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec 

– Filia w Woli Mieleckiej.  

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

 

zarządzam: 

 

§ 1 

 

Z dniem 7 listopada 2020r. ograniczam dla publiczności dostęp do budynków  

i pomieszczeń Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą  

w Chorzelowie oraz  Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec – Filia w Woli 

Mieleckiej.  

 

§ 2 

 

1. Z dniem 7 listopada 2020r. odwołuję zajęcia taneczne,  plastyczne, sportowe oraz warsztaty 

rękodzielnicze. 

2. Dopuszczam możliwość prowadzenia wymienionych w ust. 1 zajęć w formie zdalnej.  

3. Po wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego, stanowiącej załącznik  

nr 1 do niniejszego zarządzenia, przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego dopuszczam 

możliwość prowadzenia zajęć wokalnych i muzycznych w formie stacjonarnej w zakresie: 

1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby  

i ćwiczenia; 

2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych; 

3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie obowiązuję do dnia 29 listopada 2020.  

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 02/11/2020 

Dyrektora SOKiS z  dnia 06.11.2020r. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
Ja niżej podpisana / podpisany będący rodzicem / opiekun prawny), mojego 

  

syna / córki .................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

Oświadczam, że:  

1. jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie uczestnika 

zajęć do SOKiS w aktualnej sytuacji epidemiologicznej;  

2. zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie uczestnika zajęć  

i jego rodziny; 

3. mimo wprowadzonych w SOKiS obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie SOKiS może dojść do zakażenia  

COVID-19;  

4. zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

obowiązującej na terenie SOKiS od 1 września 2020 r.;  

5. zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa i zasad 

związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania/ puszczenia na 

zajęcia tylko i wyłącznie zdrowego uczestnika zajęć, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania uczestnika zajęć z SOKiS w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w SOKiS.  

6. w sytuacji zarażenia się uczestnika zajęć na terenie SOKiS nie będę wnosił skarg, zażaleń, 

pretensji do Dyrektora SOKiS oraz Organizatora, będąc całkowicie świadom zagrożenia 

epidemiologicznego wynikającego z panującej pandemii. 

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym oświadczeniu dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 

danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.* 

 

 

 

...........................................................    ….......................................................... 

     (miejscowość i data)                      (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 


