
Procedura Bezpieczeństwa Sanitarnego w International Dance Center GREAT Island 
 
1. Na terenie International Dance Center GREAT Island mogą przebywać tylko osoby uczestniczące w              
treningach nauki tańca: instruktorzy oraz kursanci, którzy należą do grup treningowych i swój udział              
zarejestrowali w przeznaczonym do tego formularzu. 
2. Uczestniczyć w treningach nauki tańca mogą tylko osoby zidentyfikowane co do imienia i nazwiska oraz                
które pozostawiły do siebie dane umożliwiające kontakt pisemny lub telefoniczny - mail lub numer telefonu. 
3. Uczestniczyć w treningach nauki tańca mogą tylko osoby, które mają dobry stan zdrowia, wypełniły ankietę                
zdrowotną, uzyskały pomiar temperatury poniżej 37,5oC oraz zdezynfekowały dłonie po wejściu na teren             
International Dance Center GREAT Island. 
4. Na teren International Dance Center GREAT Island można wejść najwcześniej 10 minut przed treningami -                
czas treningów wskazany jest w grafiku treningów nauki tańca. 
5. Po rozpoczęciu treningu nauki tańca szkoła jest zamykana na czas trwania danego treningu i otwierana                
dopiero po zakończeniu danego treningu. 
6. Między treningami nauki tańca występuje obowiązkowa przerwa 15-minutowa. 
7. Na czas przerwy między treningami nauki tańca należy opuścić sale treningowe. 
8. Na terenie sal w trakcie treningów nauki tańca nie można spożywać posiłków ani korzystać z telefonów                 
komórkowych. 
9. Ręce należy dezynfekować: 
9.1 po wejściu do International Dance Center GREAT Island, 
9.2 po skorzystaniu z toalety, 
9.3 po zakończeniu zajęć. 
Płyny do dezynfekcji znajdują się na recepcji, przy wyjściu z sal oraz przy wyjściu z toalet. 
10. W częściach wspólnych (recepcja, szatnie, korytarz) należy zasłaniać nos i usta maseczką, na sali podczas                
zajęć tanecznych można zdjąć maseczkę. 
11. Wszelkie zaobserwowane zachowania niezgodne z opisaną Procedurą Bezpieczeństwa Sanitarnego          
należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi lub na recepcji. 
12. Wszelkie zaobserwowane zachowania naruszające obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia           
9.X.2020 z późniejszymi zmianami należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi lub na recepcji. 
13. Osoby nieprzestrzegające wyżej opisanej Procedury Bezpieczeństwa Sanitarnego będą proszone o           
opuszczenie terenu International Dance Center GREAT Island. 
 
Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o przestrzeganie w/w zasad. 
Team GREAT Island. 
 
Zapoznałam/em się z wyżej opisaną Procedurą Bezpieczeństwa Sanitarnego: 


