
REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA BALETKA DOTYCZĄCY OBOSTRZEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH. 

1. Dzieci na zajęcia przyprowadzamy ZDROWE! Udział w zajęciach bierze się na własną 
odpowiedzialność.

2. Osoby, u których ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub istnieje podejrzenie 
choroby, prosimy o nieprzychodzenie na zajęcia.

3. Udział w zajęciach należy zgłosić mailowo. Uczestnicy, którzy nie zostali zgłoszeni mogą nie 
zostać wpuszczeni na zajęcia ze względu na liczbę osób.

4. Na sali może przebywać maksymalnie 12 uczestników zajęć, nie wliczając instruktorów oraz 
pracowników Szkoły Tańca Baletka. 

5. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z placówki musi być wyposażona w 
indywidualne środki ochrony osobistej takie jak: maseczka lub przyłbica.

6. Dziecko po ukończeniu 4 roku życia powinno być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i 
ust podczas drogi do i z placówki.

7. Rodzic/opiekun zdejmuje dziecku maseczkę i odpowiednio ją zabezpiecza. 
8. Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek. 
9. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach.
10. Przyprowadzając dziecko na zajęcia należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości 

(1,5m) wobec innych rodziców, dzieci oraz pracowników.
11. Podczas zajęć rodzice NIE przebywają w placówce.
12. W czasie zagrożenia wynikającego z rozprzestrzenianiem się  COVID-19, Szkoła Tańca Baletka 

wstrzymuje się z wydawaniem ciepłych napojów na życzenie klienta (kawa, herbata).
13. Dzieci na zajęcia przychodzą w miarę możliwości przebrane, gotowe do ćwiczeń – w szatni 

mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby.
14. Każda osoba przy wejściu ma obowiązek zdezynfekować ręce.
15. Do każdego karnetu na czerwiec zostanie doliczone 10 złotych na pokrycie kosztów 

ozonowania sali.
16. Dzieci na zajęciach nie muszą mieć maseczek. Jeśli rodzic wyrazi życzenie, aby dziecko nosiło 

maseczkę musi ją dziecku zapewnić.
17. Jeżeli ktoś posiada własną matę do ćwiczeń, prosimy o przynoszenie jej na zajęcia

Informujemy, że wszystkie przedmioty i sprzęty wspólnego użytku takie, jak włączniki, klamki, drążki 
są na bieżąco dezynfekowane. Podłoga będzie dezynfekowana codziennie naturalnym środkiem 
niepowodującym alergii i podrażnień. Dodatkowo na terenie szkoły będą dyfuzowane naturalne 
antybakteryjne i przeciwwirusowy olejki eteryczne. Wszelkich dokładnych informacji udziela personel
baletki. 


