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Regulamin organizacji warsztatów oraz zajęć edukacyjnych 

w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku 

w czasie zagrożenia epidemicznego COVID19 

 
 

1. Organizatorem warsztatów, zajęć edukacyjnych jest Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku.  

 

2. Warsztaty odbywać się będą do końca roku kalendarzowego, tj. od czerwca do grudnia, 

wyłącznie w  grupach zorganizowanych. Szczegółowy harmonogram warsztatów ustala 

Dyrektor teatru.  

 

3. Warsztaty będą się odbywać na Dużej Scenie, na Scenie Kameralnej, na Sali Prób,  

w pomieszczeniu Stolarni oraz na foyer teatru. 

 

4. Na czas przeprowadzania warsztatów przestrzeń foyer wraz z toaletami oraz toalety na 

pierwszym piętrze teatru są zarezerwowane do wyłącznego korzystania przez instruktorów, 

opiekunów grup oraz uczestników warsztatów. 

 

5. Warsztaty prowadzone będą w grupach przy zachowaniu bezpiecznego dystansu 

społecznego między uczestnikami tj. 2 m. Jedna grupa może liczyć max 14 osób. Uczestnicy 

poszczególnych grup mają zajęcia w osobnych pomieszczeniach, nie łączą i nie mieszają się. 

 

6. Do każdej grupy wyznaczony będzie minimum jeden opiekun – instruktor. Ponadto 

wyznaczony będzie koordynator całości projektu obejmującego dany warsztat. Wszystkie 

osoby zaangażowane w pracę przy realizacji warsztatów, zarówno etatowi pracownicy 

teatru, jak i osoby pracujące na zlecenie, zostaną przeszkolone w zakresie zachowania 

zasad  bezpieczeństwa w okresie COVID19. Szkolenie przeprowadzi specjalista ds. BHP. 

 

7. Wszyscy niepełnoletni uczestnicy warsztatów muszą posiadać aktualną zgodę rodziców lub 

prawnych opiekunów na udział w warsztatach oraz podpisać oświadczenie o uczestnictwie 

w okresie zagrożenia epidemiologicznego na terenie teatru. Zgoda i oświadczenie stanowią 

załączniki do niniejszego regulaminu. 

 

8. Za transport uczestników na warsztaty odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.  

W trakcie warsztatów nie ma możliwości przebywania w teatrze rodziców lub opiekunów, 

chyba że ich obecność jest konieczna i odbywa się za zgodą prowadzących. Każda osoba 

wchodząca na teren teatru zobowiązana jest do wypełnienia oświadczenia o przebywaniu 

w teatrze w okresie zagrożenia epidemicznego. Pozostawianie i odbiór uczestników 

odbywa się z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego i w miarę możliwości bez 

wchodzenia na teren teatru. 
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9. Prowadzący warsztaty – instruktorzy, opiekunowie grup – zobowiązani są do podpisania 

oświadczenia o pracy w okresie zagrożenia epidemiologicznego na terenie teatru oraz 

prowadzenia zajęć w maseczce zasłaniającej usta i nos lub przyłbicy. Uczestnicy warsztatów 

zobowiązani są do posiadania i używania własnych maseczek lub innych przesłon twarzy, 

jak komin, chusta lub przyłbica. W przypadku ich braku maseczki jednorazowe będą do 

pobrania u instruktora warsztatu. W przypadku posiadanego zaświadczenia o niemożli-

wości używania maseczki ze względu na stan zdrowia należy je przedłożyć wraz z kartą 

uczestnictwa przed przystąpieniem do warsztatów. Dopuszczony jest wtedy udział bez 

maseczki. 

 

10. Przed wejściem na warsztaty wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg 

ten powinien być powtarzamy przy wyjściu z budynku. Dozowniki z płynami do dezynfekcji 

rąk umieszczone będę przy wejściu do teatru – od strony ul. Grunwaldzkiej, od strony  

ul. Łukasiewicza, w pomieszczeniu Stolarni. Natomiast w toaletach umieszczone są 

dozowniki z mydłem bakteriobójczym. Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk jest umieszczona 

przy dozownikach i w toaletach. W przypadku uczulenia uczestnika na płyn do dezynfekcji 

dopuszcza się możliwość używania własnego płynu przed przystąpieniem do warsztatów. 

W przypadku warsztatów prowadzonych w pomieszczeniu Stolarni uczestnicy zostaną 

wyposażeni dodatkowo w rękawiczki jednorazowe. 

 

11. W trakcie warsztatów nie ma możliwości korzystania z szatni. Ubrania i rzeczy osobiste 

uczestnicy powinni pozostawiać na wyznaczonych krzesłach na salach, gdzie odbywają się 

warsztaty.  

 

12. W trakcie warsztatów nie wydawane są żadne posiłki ani napoje. Uczestnicy przynoszą 

własne jedzenie i picie, które będą spożywać w czasie przerw w miejscach wyznaczonych.  

 

13. Wszystkie często używane obszary i pomieszczenia oraz meble będą codziennie starannie 

sprzątane z użyciem wody z detergentem lub płynu do dezynfekcji powierzchni.  

 

14. Powierzchnie dotykowe w wyznaczonych pomieszczeniach, w szczególności klamki, 

włączniki światła czy poręcze, będą regularnie dezynfekowane, tj. dwa razy dziennie 

przecierane z użyciem środka dezynfekcyjnego przez pracowników obsługi teatru. 

 

15. Wszelkie rekwizyty, środki inscenizacyjne używane przez instruktorów, uczestników 

warsztatów będą dezynfekowane po każdym użyciu. Dodatkowo w przypadku materiałów 

plastycznych zostaną one zabezpieczone do użycia przez jednego uczestnika warsztatów 

bez możliwości wymiany pomiędzy uczestnikami. 

 

16. Pokój numer 54 na pierwszym piętrze teatru jest wyznaczony jako izolatka, gdyby  

u uczestnika wystąpiły niepokojące objawy i nastąpiła konieczność czekania na terenie 

teatru na przyjazd odpowiednich służb sanitarnych. 

 

 


