
 
 
 
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI POZNAŃSKIEGO 

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

I WOLONTARIATU W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 

1. Wszyscy przebywający w Centrum mają obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego: 

a. zapoznanie się z obowiązującymi zasadami korzystania z Centrum w stanie epidemii 

COVID-19 oraz bezwzględne ich stosowanie 

b. bezwzględne zakrywanie ust i nosa od momentu wejścia i wyjścia z Centrum, za 
pomocą odpowiedniej maseczki, przyłbicy lub częścią garderoby. 

c. po wejściu do Centrum zdezynfekowanie dłoni płynem dostępnym przy recepcji. 

Zalecamy również posiadanie własnych środków dezynfekujących na bazie co najmniej 

60% alkoholu oraz ich używania podczas przebywania w Centrum. 

Należy regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą 

się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 

60%) 

d. Należy zachować odstęp od pracowników WRK i innych użytkowników przestrzeni 

Centrum – rekomendowane jest co najmniej 2 metry, zarówno podczas spotkań w 

salach jak i podczas przemieszczania się po Centrum. 

e. Nie należy przekraczać linii wyznaczonych na podłodze. 

2. Centrum funkcjonuje 5 dni w tygodniu z wyłączeniem świąt, okresu urlopowego i zdarzeń 

losowych: 

- w poniedziałki i piątki od 10 do 18 oraz 

- we wtorki, środy i czwartki od 12 do 20. 

3. Wynajem sal możliwy jest: 

- wtorki od 12:30 do 19:30  

- środy od 12:30 do 19:30 

- czwartki od 12:30 do 19:30 

- piątki od 10:30 do 17:30. 

4. Rezerwacji sali należy dokonywać, po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny przyjścia z 

koordynatorem Centrum z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Jeśli powyższe 

godziny wynajmu są zbyt krótkie dla potrzeb Państwa organizacji to prosimy o kontakt w celu 

indywidualnego ustalenia terminu rezerwacji sali. 

5. Rezerwacji dokonać można telefonicznie 61 85 30 930 lub mailowo na adres sale@wrk.org.pl.  

6. Pomiędzy wynajmami sal przewidujemy 1 h przerwy na dezynfekcję i przewietrzenie sal. 

7. W celu ograniczenia kontaktów, grafik będzie ustalany w taki sposób, aby grupy w różnych 

salach nie zaczynały ani nie kończyły spotkań o tej samej godzinie. 

8. W salach jednocześnie może przebywać następująca ilość osób: sala numer 9: do 10 osób, sala 

numer 10: do 2 osób, sala numer 11: do 7 osób, sala numer 17: do 4 osób. Organizatorzy 

spotkań zobowiązani są każdorazowo podać liczbę osób uczestniczących w spotkaniu. 

9. Zabrania się przebywania w Centrum osób chorych lub mających symptomy COVID-19 oraz 

osób mających kaszel, gorączkę, duszności itp. 

10. Dla bezpieczeństwa sanitarnego jesteśmy zmuszeni zamknąć dostęp do aneksu kuchennego. 

Prosimy o zabieranie własnych kubków z napojami na dłuższe spotkania. 

Zamawianie cateringu na potrzeby spotkań zostaje wstrzymane. Po wcześniejszej informacji 

zapewnimy wrzątek na spotkanie. 



 
 
 
 

 

11. Nie należy tworzyć niepotrzebnych śmieci podczas pobytu. Te, które zostaną wytworzone 

należy zabrać ze sobą lub wyrzucić we wskazane przez pracownika WRK miejsce. Obowiązkowo 

należy zabierać ze sobą wszelkie zużyte materiały higieniczne w tym jednorazowe maseczki, 

jednorazowe rękawiczki, chusteczki higieniczne itp. 

12. Należy korzystać z własnych długopisów, kartek, przedłużaczy i innych akcesoriów potrzebnych 

do przeprowadzenia spotkania. 

13. Pracownicy WRK będą monitorować przestrzeganie przez osoby odwiedzające Centrum 

reżimu sanitarnego, tj zachowanie wymaganych odstępów, używania płynów dezynfekujących 

oraz maseczek. 

14. Korzystania z doradztw jest możliwe wyłącznie w grupach dwuosobowych – doradcy 

i uczestnika spotkania. 

15. WRK ZOP zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie oraz zasad korzystania z przestrzeni 

poznańskiego centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu. 

Współpracujmy razem, byśmy mogli kontrolować maksymalną ilość osób przebywających 

w Centrum oraz by zapewnić wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki przebywania na terenie 

poznańskiego centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu. 

Przypominamy o zakazie zgromadzeń. Sale są udostępniane na wewnętrzne potrzeby organizacji. 

Prosimy, aby powstrzymać się od organizowania spotkań z udziałem osób z zewnątrz. 

 

Działania poznańskiego centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu prowadzonego 

przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych są dofinansowane ze 

środków budżetowych Miasta Poznania oraz środków własnych WRK. 

  

https://wrk.org.pl/dzialaj-lokalnie-mysl-globalnie-spotkania-dla-fundacji-i-stowarzyszen-z-powiatu-sremskiego/poznan-2/

