
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZACH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 

 

REGULAMIN DLA RODZICÓW 

1. Rodzice zobowiązani są do pouczenia uczestników o konieczności stosowania się do zasad niniejszego 
regulaminu i obowiązujących przepisów sanitarnych, w tym do wypełniania poleceń wychowawców.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu muszą udostępnić organizatorowi wyjazdu kontakt 
zapewniający szybką komunikację.  

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu zobowiązują się do niezwłocznego - do 12 godzin - 
odbioru dziecka z Obozu w przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności).  

4. Tylko jeden z Rodziców/Opiekunów może odprowadzić dziecko do autokaru.  

5. Rodzic/Opiekun odprowadzający dzieci na zbiórkę wyjazdową musi być zdrowy, bez żadnych objawów 
choroby zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie powinien zamieszkiwać z osobą 
przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.  

6. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w 
wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób 
przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
wypoczynku.  

7. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na 
zajęciach w pomieszczeniach zamkniętych oraz w autokarze.  

8. Nie ma możliwości wysyłania paczek dla dzieci.  

9. Nie ma możliwości odwiedzin/wejścia na teren ośrodka lub odbioru tymczasowego dziecka. Uprzejmie 
prosimy o dostosowanie się do zakazu.  

10. Ewentualny odbiór dziecka możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem obozu i 
odbywa się przed bramą wjazdową. Uczestnik, który opuścił teren Ośrodka z Rodzicami/Opiekunami nie ma 
możliwości powrotu na obóz.  

11. Zaplanować dowiezienie dziecka na obóz w wyznaczonym przez organizatora czasie. Dla każdego turnusu 
godziny są wysłane w obozowym newsletterze.  

12. Odbiór dziecka z obozu jest konieczny w przypadku zachorowania dziecka zgodnie z REGULMINEM 
UCZESTNICTWA.  

 

  



REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW 

1. W obozach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców niemające 
objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.  

2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci 
nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.  

3. Dzieci powinny być samodzielne w stopniu umożliwiającym zrozumienie przez nie obowiązków związanych z 
zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny.  

4. Dzieci powinny umieć dostosować się do poleceń opiekunów, wychowawców i potrafić podporządkować się 
do zasad i regulaminów.  

5. W trakcie podróży dzieci powinny mieć maseczki/osłonę twarzy .  

6. Podczas wypoczynku pomiędzy zajęciami dozwolone jest przebywanie tylko w swoich pokojach.  

7. Bezwzględne przestrzeganie REGULAMINU HIGIENY NA CAMPIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID  

8. Dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych, sal dydaktycznych –wszędzie 
tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone.  

9. Częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed i po 
korzystaniu z toalet.  

10. Dezynfekowanie rąk przed użyciem wydawanych telefonów, dezynfekowanie telefonu przed oddaniem do 
depozytu.  

11. Poruszanie się w grupach wychowawczych/zajęciowych i niemieszanie się z uczestnikami innych grup na 
zajęciach oraz podczas posiłków.  

12. Zachowywanie bezpiecznego dystansu 2m, od uczestników innych grup.  

13. Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników obozów.  

14. Stosowanie zachowań pro higienicznych: unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust, zakrywania 
podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzucenia chusteczki do 
zamkniętego kosza i umycie rąk.  

15. Dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem COVID-19.  

16. Podczas posiłków na obozie uczestników obowiązuje: obowiązkowa dezynfekcja rąk dostępnym płynem na 
wejściu, pobranie sztućców zapakowanych w serwetki, na czas posiłku zajęcie miejsca przy stole ze swoją 
grupą wychowawczą zachowując 2 metrowy dystans od innych grup, używanie tylko swoich sztućców, 
nieczęstowanie innych uczestników swoim posiłkiem, picie tylko ze swojego kubka, odniesienie 
wykorzystanych naczyń do okienka, obowiązkowa dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym przy wyjściu z 
jadalni.  

17. Odmowa stosowania się do warunków zachowania higieny, przestrzegania dystansu społecznego lub 
stosowania środków ochronnych może być podstawą do przerwania udziału w wypoczynku. W takim 
przypadku rodzice zobowiązani są odebrać uczestnika z wypoczynku.  

*Wprowadzenie niniejszego regulaminu jest obowiązkiem organizatora wypoczynku sformułowanym w Wytycznych GIS. 
Organizator będzie dokonywał bieżącej aktualizacji regulaminu w przypadku zmiany Wytycznych GIS. Wytyczne GIS mają 
pierwszeństwo przed zapisami niniejszego regulaminu. 


