
Załącznik nr 4 do Zarządzenie nr 2/DK/2020 

Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej 

z dnia 10 sierpnia 2020 

 

REGULAMIN JEDNORAZOWEGO WYNAJMU POMIESZCZEŃ DOMU KULTURY W RUDZIE 

ŚLĄSKIEJ W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII WIRUSA SARS-COV-2 

 

1. Przy jednorazowym wynajmie pomieszczeń Domu Kultury w Rudzie Śląskiej w trakcie 

trwania pandemii SARS-COV-2 obowiązują niniejszy Regulamin oraz Regulamin 

wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu Domu Kultury, stanowiący Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej nr 3/DK/2016 z dnia 1 września 

2013. 

2. Dom Kultury w Rudzie Śląskiej w trakcie trwania pandemii SARS-COV-2 pracuje w 

reżimie sanitarnym. Wszystkie przepisy w tym zakresie reguluje Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia nr 2/DK/2020 Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej z dnia 10 sierpnia 

2020r. Każda osoba wchodząca do obiektu Domu Kultury jest zobowiązana do ich 

przestrzegania – Regulaminy wywieszone są w gablocie DK oraz umieszczone na 

stronie internetowej www.dkrsl.pl. 

3. Wszystkie osoby przebywające w budynku Domu Kultury zobowiązane są do używania 

środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice itp. Zakrywające usta i nos) podczas 

całego pobytu w DK.  

4. W wynajmowanych pomieszczeniach obowiązują następujące limity miejsc (w zależności 

od sytuacji epidemiologicznej w momencie wynajmu – pierwsza liczba przy strefie 

zielonej, druga przy strefie żółtej): 

a) sala widowiskowa – 50% i 25% ogólnej liczby miejsc, 

b) sala bankietowa – 25 i 12 osób, z zachowaniem min. 2 metrowych odstępów po 

każdej stronie krzesła, 

c) sala kameralna większa – 10 i 5 osób, z zachowaniem min. 2 metrowych odstępów po 

każdej stronie krzesła, 

d) sala kameralna mniejsza – 8 i 4 osoby, z zachowaniem min. 2 metrowych odstępów 

po każdej stronie krzesła. 

5. Osoby biorące udział w wydarzeniach zaplanowanych w ramach wynajmu przychodzą 

na konkretną godzinę, ustaloną przez wynajmującego, równoznaczną z początkiem 

wydarzenia. Po wejściu do budynku Domu Kultury udają się bezpośrednio do 

wynajmowanej sali, a po zakończeniu wydarzenia, bezpośrednio do wyjścia. Zabronione 

jest korzystanie z holi Domu Kultury jako poczekalni.  

6. Wynajmowane sale powinny być wietrzone minimum co godzinę. 

7. Przy wynajmie zakładającym rotację uczestników wynajmujący musi zaplanować min.  

30 min. przerwę pomiędzy wydarzeniami, w trakcie której sala będzie wietrzona i 

dezynfekowana, podobnie jak ciągi komunikacyjne i toalety. 

http://www.dkrsl.pl/


8. Dom Kultury zapewnia środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Koszty związane z 

dezynfekcją powierzchni (w tym wynajmowanego pomieszczenia, toalet, ciągów 

komunikacyjnych) zostaną doliczone do ceny wynajmu i kształtują się następująco: 

a) przy wynajmie, w którym biorą udział te same osoby przez cały czas trwania wynajmu: 

- sala widowiskowa – 50 zł, 

- sala bankietowa – 20 zł, 

- sala kameralna większa – 15 zł, 

- sala kameralna mniejsza – 10 zł; 

b) przy wynajmie, w którym zakładana jest rotacja uczestników, za każde wydarzenie: 

- sala widowiskowa – 50 zł, 

- sala bankietowa – 20 zł, 

- sala kameralna większa – 15 zł, 

- sala kameralna mniejsza – 10 zł. 

9. W trakcie trwania pandemii SARS-COV-2 wstrzymany zostaje wynajem kuchni oraz 

naczyń stołowych i kuchennych.  

10. W ramach ewentualnego cateringu dopuszcza się tylko żywność indywidualnie 

pakowaną dla każdego uczestnika oraz napoje w jednorazowych butelkach, przy użyciu 

naczyń i sztućców jednorazowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu  

jednorazowego wynajmu pomieszczeń 

w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej  

w czasie trwania pandemii SARS-COV-2 

 

WZÓR 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA W RAMACH JEDNORAZOWEGO WYNAJMU 

POMIESZCZEŃ W DOMU KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ   

W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII SARS-COV-2 

 

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia SARS-COV-2 oraz  

na podstawie Wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego: 

 

Ja, niżej 

podpisana/y …………………………………………………………………………………………. 

 

Nr telefonu 

kontaktowego: …………………………………………………………………………………… 

 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni 

poprzedzających udział w wydarzeniu w ramach jednorazowego wynajmu pomieszczeń 

w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej: 

a.) nie jestem zakażona/y wirusem SARS-COV-2, 

b.) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu odbywającym się 

w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej wystąpią u mnie objawy zakażenia wirusem 

SARS-COV-2 zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie właściwe 

służby sanitarno-epidemiologiczne oraz przedstawiciela podmiotu wynajmującego 

pomieszczenia w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej na adres  

 

mailowy: ………….……………………….. lub nr telefonu …………………………………….,  

 

jak również dostosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminów określających zasady funkcjonowania 

Domu Kultury w Rudzie Śląskiej w czasie trwania pandemii SARS-COV-2. 

 

 

         …………………….……… 

          data i podpis  

 

 



 


