
Zarządzenie nr 4/2021  

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu  

z dnia 22 lipca 2021 r. 

 

 

W sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego przy Dzielnicowym 

Ośrodku Kultury w Zabrzu-Kończycach przy ul. Dorotki 3 w trakcie trwania epidemii 

mającego na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV 2. 

 

Na podstawie z art. 17 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

z dnia 25 października 1991r., zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam do stosowania w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu Regulamin korzystania   

z terenu rekreacyjnego przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu-Kończycach przy                 

ul. Dorotki 3 w trakcie trwania epidemii. 

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 2 

Z dniem wejścia zarządzenia uchyla się Regulamin korzystania z terenu rekreacyjnego przy 

Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu-Kończycach przy ul. Dorotki 3 w trakcie trwania 

epidemii, wprowadzony zarządzeniem nr 8/2020 z dnia 3 sierpnia 2020r. 

 

§ 3  

Zobowiązuje się Kierownika filii do udostępnienia treści Regulaminu wszystkim podległym 

pracownikom, w sposób przyjęty w jednostce, jak również do udostępnienia Regulaminu 

osobom trzecim, w miejscach widocznych na terenie placówki oraz stronie www.mok.art.pl. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mok.art.pl/


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2021  

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU REKREACYJNEGO 

PRZY DZIELNICOWYM OŚRODKU KULTURY W ZABRZU-KOŃCZYCACH 

PRZY UL. DOROTKI 3 W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII 

 

 

 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA 

1. Celem niniejszej procedury jest zapobieganie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-

2 w związku z działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. 

2. Numery alarmowe:  

a) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: tel. 666 227 205, tel. 882 456 230,                      

tel. 32 338 05 10, INFOLINIA COVID-19 +48 22 25 00 115, 32 338 05 00 

b) Pogotowia Ratunkowego: tel. 999, 112 

c) Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia 

zakażenia koronawirusem: tel. 800 190 590  

d) Infolinii dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia: tel. 222 500 115  

 

II. ZASADY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE REKREACYJNYM  

1. Administratorem terenu rekreacyjnego jest Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu (MOK).  

2. Przy wejściu na teren rekreacyjny umieszczono dozownik z płynem dezynfekującym do rąk.  

3. Kierownik Ośrodka wyznacza pracowników odpowiedzialnych za dezynfekcję powierzchni 

dotykowych urządzeń /sprzętów znajdujących się na terenie rekreacyjnym. 

4. Pracownicy placówki są wyposażeni w podstawowe środki higieny osobistej tj. płyn do dezynfekcji, 

rękawice jednorazowe.  

5. Codziennie prace porządkowe i dezynfekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni 

dotykowych sprzętu i wyposażenia, odbywają się w czasie, gdy na danym terenie tj. placu zabaw, 

boisku, siłowni i kortach nie ma użytkowników. 

6. Z terenu rekreacyjnego mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).  

7. Osoby korzystające z terenu rekreacyjnego są zobowiązane do zachowania obowiązującego dystansu 

społecznego.  

8. W przypadku niemożności zachowania ww. dystansu, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej 

kontynuację w późniejszym czasie.  

9. W przypadku niemożności zachowania dystansu społecznego i jednoczesnej kontynuacji rekreacji, 

użytkownicy mają obowiązek zasłonięcia ust i nosa. 

10. Przepisów w pkt 9 nie stosuje się do: 

a) dziecka do ukończenia 5 roku życia; 

b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 

osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan 

zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 

c) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.  

11. Każda osoba wchodząca na teren rekreacyjny ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem 

znajdującym się przy wejściu na teren rekreacyjny. 

12. Opiekunowie dzieci poniżej 13 roku życia, korzystający z terenu rekreacyjnego, powinni być 

wyposażeni w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz 

czuwać, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą            

w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie 

łokciowe – nie w kierunku innych). 

13. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk po zakończonej rekreacji. 

14. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie korzystania z terenu rekreacyjnego. 

15. W przypadku gdy użytkownik terenu rekreacyjnego manifestuje, bądź przejawia niepokojące objawy 

choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na terenie rekreacyjnym. 



16. Udostępnia się teren do korzystania dla wszystkich chętnych w godzinach od 9.00 do 20.00,                              

w weekendy od 14.00 do 20.00. Okresy i godziny udostępnienia poszczególnych obiektów mogą 

ulec ograniczeniu z przyczyn wynikających z przeznaczenia poszczególnych obiektów.  

17. Wszystkie osoby korzystające z terenu rekreacyjnego obowiązane są do przestrzegania Regulaminu, 

korzystania z poszczególnych urządzeń i obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz 

zachowania czystości, ładu i porządku. Szczegółowe regulaminy korzystania z poszczególnych 

urządzeń i obiektów znajdują się przy każdym obiekcie.  

18. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie lub w budynku MOK, niebędące uczestnikami 

zajęć stałych lub imprezowych prowadzonych w danym czasie przez instruktorów MOK w ramach 

swoich zajęć programowych, ponoszą rodzice lub opiekunowie. Rodzice dzieci lub opiekunowie 

ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne szkody na osobach lub mieniu, wyrządzone przez 

dzieci pozostające pod ich opieką.  

19. Użytkownicy indywidualni korzystają z terenu na wyłączną własną odpowiedzialność i odpowiadają 

materialnie za wyrządzone szkody. Miejski Ośrodek Kultury nie ponosi jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania lub przebywania na terenie obiektu 

w/w osób.  

20. Na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury zabrania się:  

a) spożywania alkoholu lub palenia tytoniu,  

b) niszczenia roślinności, zaśmiecania terenu,  

c) wprowadzania zwierząt, w szczególności psów na plac zabaw, 

d) prowadzenia gier hazardowych,  

e) wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, fajerwerków, innych wyrobów pirotechnicznych, 

substancji żrących lub farbujących, innych przedmiotów niebezpiecznych lub mogących być 

użytych, jako broń,  

f) dewastacji urządzeń rekreacyjno-sportowych lub innych elementów małej architektury 

znajdujących się na terenie,  

g) wjazdu na teren i poruszania się pojazdami silnikowymi w rozumieniu ustawy prawo o ruchu 

(nie dotyczy wyznaczonego terenu parkingowego, pracowników oraz samochodów 

zaopatrzeniowych i służb miejskich).  

h) umieszczania reklam bez pisemnej zgody kierownika obiektu,  

i) organizacji jakichkolwiek imprez bez pisemnej zgody kierownika obiektu.  

21. Dyrektor lub Kierownik Ośrodka w celu zapewnienia należytego stanu techniczno-sanitarnego 

sprzętu znajdującego się na terenie rekreacyjnym, może wyłączyć z użytkowania pojedyncze 

urządzenie. Zakaz użytkowania urządzenia będzie wdrożony poprzez owinięcie taśmą ostrzegawczą 

danego sprzętu. 

 

 

III. PLAC ZABAW  

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.  

2. Z urządzeń zabawowych dzieci mogą korzystać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.  

3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 12 

lat - wyłącznie pod opieką osób dorosłych.  

4. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie placu zabaw wyłączną odpowiedzialność 

ponoszą ich opiekunowie/rodzice.  

5. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do rozwoju 

psychofizycznego i wieku dziecka. Oceny w tym zakresie dokonuje rodzic/opiekun dziecka.  

6. Urządzenia powinny być eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i liczbą miejsc na danym 

urządzeniu.  

7. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne.  

8. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni  

na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom. 

9. W nocy oraz w okresie zamknięcia terenu rekreacyjnego piaskownica jest zasłaniana. 

 

 

 

 

 



IV. SIŁOWNIA  

1. Siłownia jest terenem ogólnodostępnym wyposażonym w urządzenia rekreacyjno-sportowe, 

przeznaczonym do aktywnego wypoczynku. Użytkownicy korzystają z siłowni na własną 

odpowiedzialność, zgodnie z regulaminem siłowni, zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń  

i sposobem wykonywania ćwiczeń zamieszczonym na każdym urządzeniu, jak również stanem 

zdrowia.  

2. Przebywanie na terenie siłowni dzieci do lat 14 bez opieki osoby pełnoletniej jest zabronione.  

3. Wykonywanie ćwiczeń odbywa się na wyłączną odpowiedzialność ćwiczącego lub jego 

opiekuna/rodzica.  

4. Korzystanie z siłowni jest bezpłatne.  

 

 

V. BOISKA  

1. Boiska czynne są w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie.  

2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych pracownik DOK może zawiesić korzystanie 

z obiektu.  

3. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej rezerwacji korzystania z boiska.  

4. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego z płaską 

podeszwą.  

5. Na boisku wielofunkcyjnym poliuretanowym i ze sztuczną trawą zakazane jest uprawianie dyscyplin 

powodujących uszkodzenia nawierzchni lub ogrodzenia (np. piłka nożna, pchnięcie kulą itp.).  

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania się:  

a) używania butów piłkarskich z korkami oraz butów z kolcami,  

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, 

motorower, deskorolka, rolki itp.,  

c) niszczenia urządzeń sportowych lub płyty boiska,  

d) wchodzenia na ogrodzenie lub urządzenia sportowe,  

e) wnoszenia opakowań szklanych lub metalowych,  

f) zakłócania porządku, w tym używania słów wulgarnych.  

7. Pracownik DOK jest uprawniony do:  

a) nakazania zmiany obuwia sportowego lub stroju,  

b) zwrócenia uwagi na niewłaściwe, niezgodne z Regulaminem zachowanie,  

c) nakazania opuszczenie terenu boiska i terenu DOK,  

d) wezwania Straży Miejskiej.  

8. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.  

 

 

VI. KORTY TENISOWE  

1. Korzystanie z kortów tenisowych jest odpłatne i odbywa się pod nadzorem pracownika 

Dzielnicowego Ośrodka Kultury.  

2. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej rezerwacji kortów.  

3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych pracownik DOK może zawiesić korzystanie 

z obiektu.  

 

 

 

 

 

                                                                                        Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Kultury 

 


