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PREVENTIVNI KORONA UKREPI ZA UDELEŽENCE LIKOVNE 

KOLONIJE GLUHIH IN NAGLUŠNIH 2020 

 Vsak prijavljeni likovnik ob prihodu na Likovno kolonijo 2020 prejme zaščitno 

masko, za vsaki dan posebej ter razkužilo za roke.  

 Vsak udeleženi likovnik mora nositi zaščitno masko ves čas likovne kolonije.  

 Likovne kolonije gluhih in naglušnih 2020 se lahko udeležijo samo zdrave osebe. 

 Vsak udeleženi likovnik od ZDGNS prejme svoj likovni material. Ob prijavi 

prosim, posredujte seznam potrebnega likovnega materiala za vsakega 

udeleženega likovnika (npr. platno, kartoni, risarske pole, svinčniki, barve, …). 

 Med ustvarjanjem likovnih del na terenu bo med likovniki zagotovljena razdalja 

najmanj 2 metra.  

 Udeleženi likovniki se ne smejo dotikati nosu, oči in ust. 

 Udeleženi likovniki morajo upoštevati higieno  kašlja.  

 Za udeležence likovne kolonije bosta organizirana zajtrk in večerja na zunanji 

terasi gostišča Ulipi. V gostišču bodo mize na terasi pripravili tako, da bo med 

vsakim udeleženim likovnikom  varnostna razdalja vsaj 2 metrov.  

 Vsak likovnik bo v Gostišču Ulipi nastanjen v svoji sobi.  

 Vse aktivnosti tekom likovne kolonije se bodo izvajale zunaj, na odprtem prostoru, 

kjer bo poskrbljeno za varnostno razdaljo med udeleženci. 

  Gostišče Ulipi, se bo kot izvajalec gostinske dejavnosti, držal vseh higienskih 

navodil in splošnih ukrepov, ki jih morajo upoštevati pri izvajanju svoje 

dejavnosti.  

 

 

 

 

Vse udeležence Likovne kolonije prosimo, za dosledno upoštevanje vseh zgoraj 

zapisanih preventivnih ukrepov. Samo tako bomo lahko zagotovili varnost in zdravje 

udeleženih likovnikov kakor tudi nas, organizatorjev tega projekta.  

 

Hvala za razumevanje!                                                                                       Matevž Marinko 

predsednik društva  
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