
ZASADY ORGANIZACYJNE W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19 
 

1. Wszystkie osoby wchodzące do WOK mają obowiązek dezynfekowania dłoni (płyn 
dostępny przy wejściu do WOK). 

2. Do WOK będą mogli wejść jedynie uczestnicy zajęć, bez Rodziców i Opiekunów. Nie 
ma możliwości skorzystania z poczekalni. 

3.  Dziecko jest przyprowadzane do drzwi (od podwórka) przez Rodzica/Opiekuna – do 
WOK wchodzą jedynie uczestnicy zajęć. W celu uniknięcia gromadzenia się przed 
drzwiami dzieci odbierane są przez Rodziców punktualnie przy wejściu do budynku 
WOK (Instruktor wypuszcza i odprowadza dzieci). 

4. Obowiązuje absolutny zakaz ćwiczenia boso. Uczestnicy zajęć muszą mieć 
odpowiednie obuwie zamienne lub skarpety z gumową powierzchnią. 

5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem – po treningu, po skorzystaniu z toalety. 
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk 
7. Obowiązuje całkowity zakaz jedzenia na terenie WOK. Napoje (woda niegazowana) 

można spożywać wyłącznie z podpisanej, osobistej butelki / bidonu 
8. Prosimy rodziców aby nie gromadzili się na korytarzach i poczekalniach. 
9. Przed rozpoczęciem zajęć tanecznych wszyscy uczestnicy będą mieli mierzoną 

temperaturę. 
10. Na zajęcia dzieci przychodzą przebrane w strój sportowy ( w szatniach zmieniane 

będzie tylko obuwie i pozostawia kurtkę) 
11. Ćwiczenia podczas treningu muszą odbywać się z zachowaniem bezpiecznej 

odległości społecznej. Podczas treningu na sali uczestnicy nie mają obowiązku 
noszenia maseczki. 

12. Na pierwsze zajęcia w sezonie rodzic lub opiekun przynosi wypełnione dokumenty, 
które załączone są na stronie www.studiobalans.pl (GRAFIKI – DZIECI – TRAF) i 
przekazuje je dla instruktora. 

13. Obowiązuje CAŁOWITY ZAKAZ przyprowadzania na zajęcia dzieci wykazujące objawy 
chorobowe tj. katar, kaszel, gorączka. 

14. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych należy skontaktować się z 
rodzicami/opiekunami uczestnika oraz powiadomić właściwą stację sanitarno-
epidemiologiczną 

 
UWAGA! 

W tym sezonie płatności dokonujemy tylko poprzez przelew na numer konta Studia 

Balans: 79 1020 5242 0000 2302 0276 2037  

do 10-tego dnia każdego miesiąca.   
 

   Zapoznałam/em się z obowiązującymi zasadami                                                                 
 
                                                       

                                                                       …............................................ 
                                                       podpis 

http://www.studiobalans.pl/

