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Szczegółowy regulamin – dla Uczestnika – COVID 

Uczestnik ………………………………………….………………….….zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

sanitarnych na wypoczynku w szczególności:  

1. Przestrzegania zaleceń kadry Wychowawców i Kierownika Wypoczynku  

2. Przestrzeganie zaleceń GIS, MZ, MEN  

3. Zasłaniania ust i nosa w przypadku poruszania się po częściach wspólnych oraz strefach publicznych w 

pomieszczeniach zamkniętych,  

4. Posiada maseczki ochronnej przy wyjściach zorganizowanych,  

5. Dezynfekcji rąk po każdej zakończonej części zajęć,  

6. Zachowania dystansu społecznego w miejscach wspólnych i publicznych,  

Zabrania się:  

1. Kontaktu z osobami z zewnątrz – chyba, że prowadzą zajęcia dla obozu letniego,  

2. Poruszania się po ogólnodostępnych miejscach bez środków ochrony osobistej (maseczki),  

3. Dzielenia posiłkami/rzeczami osobistymi z innymi uczestnikami wypoczynku,  

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:  

1. Raportowania wychowawcy złego samopoczucia,  

2. Natychmiastowego poinformowania Wychowawcy/Kierownika o objawach choroby,  

3. Trzymania się rozkładu dnia ściśle opracowanego do każdej z grup,  

4. Zgłoszenia nieprawidłowości do Wychowawcy/Kierownika związanych z złamaniem reżimu sanitarnego (np. 

kontakt z osobami postronnymi) 

Rzeczy osobiste:  

1. Zabrania się zabierania/noszenia rzeczy osobistych na zajęcia wspólne,  

2. Należy zminimalizować posiadanie rzeczy, które trudno zdezynfekować (dotyczy również zakupów podczas 

półkolonii)  

Odwiedziny:  

1. Należy ograniczyć do minimum kontakt z osobami nie związanymi z realizacją zajęć na obozie letnim,  

Obostrzenia:  

1. Na wypoczynku panują obostrzenia,  

2. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymania dystansu społecznego,  
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3. Zajęcia odbędą się w reżimie sanitarnym, 4. W niektórych przypadkach – niezależnie od organizatora – mogą 

zostać wstrzymane wyjścia do atrakcji i miejsc publicznych (punkt dotyczy również doraźnych zaleceń kadry), 

Kadra:  

1. Uczestnik wypoczynku ma obowiązek zgłosić niepokojące objawy zdrowotne do 

Wychowawcy/Kierownika/Opieki Medycznej,  

2. Uczestnik Wypoczynku zobowiązany jest dostosowywać się do poleceń Kadry, Kierownika i służb 

epidemiologicznych,  

3. Kadra/Kierownik może wprowadzić specjalne obostrzenia w trosce o zdrowie uczestnika wypoczynku 

4. Kadra ma prawo sprawdzać stan zdrowia Uczestnika Wypoczynku oraz dokonywać czynności z tym 

związanych (np. pomiar temperatury),  

5. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u Uczestnika – Kadra ma prawo odizolować Uczestnika 

od reszty Uczestników wypoczynku,  

6. W przypadku niestosowania się do wytycznych sanitarnych, Uczestnik wypoczynku może zostać wydalony z 

wypoczynku, a Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do odbioru Uczestnika w ciągu niezwłocznie, a 

najpóźniej do 12 godzin.  

7. Wszelkie uchylenia kadra notuje i zgłasza Kierownikowi Wypoczynku, a ten w razie potrzeby przekazuje 

informację do odpowiednich służb.  

Szczegółowy regulamin uczestnictwa – dla Rodzica/Opiekuna prawnego  

1. Opiekun prawny zobowiązuje się do przekazania organizatorowi/kierownikowi wypoczynku bezpośredni nr 

kontaktowy lub nr kontaktowy do osoby, zapewniającej szybki kontakt,  

2. Zobowiązuje się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia 

u podopiecznego niepokojących objawów jakiejkolwiek choroby, szczególnie podwyższona temperatura, kaszel, 

duszności, katar,  

3. Zobowiązuje się do zapewnienia środków ochrony osobistej, w tym maseczki ochronnej/przyłbicy, 

rękawiczek ochronnych oraz podręcznego płynu antybakteryjnego/do dezynfekcji,  

Miejsce zbiórki/powrotu  

1. Na miejscu zbiórki obowiązuje dystans społeczny pomiędzy prawnymi opiekunami (min. 2 metry)  

2. Na miejsce może przyjść tylko i wyłącznie 1 opiekun prawny  

3. Zabrania się podchodzenia do Wychowawców/Konwojenta/Pilota bez uprzedniego wezwania i zachowania 

dystansu społecznego,  

4. Opiekun prawny pojawiający się na miejscu zbiórki powinien być zdrowy, bez objawów infekcji i choroby 

zakaźnej, nie przybywa na kwarantannie i nie zamieszkuje z osobą, która przebywa na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych w okresie 10 dni przed zbiórką,  

5. 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.  
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6. W przypadku występowania chorób przewlekłych, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia 

opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań do udziału w wypoczynku,  

7. Jeżeli rodzic/opiekun prawny dokumentację, którą ma przekazać na miejscu zbiórki ma zabezpieczyć tj. 

dostarczyć w kopercie lub koszulce,  

Rzeczy osobiste:  

1. Zabrania się zabierania na wypoczynek rzeczy osobistych, których nie będzie można łatwo zdezynfekować  

2. Rodzic powinien zapewnić środki do dezynfekcji powierzchni osobistych/płaskich np. telefonu jak również 

maseczek, rękawiczek i płynu do dezynfekcji rąk 

Odwiedziny:  

1. W związku ze stanem epidemii - podczas wypoczynku kategorycznie zabrania się odwiedzin przez 

opiekunów prawnych/ najbliższą rodzinę i osoby trzecie, chyba, że wymaga tego stan zdrowia 

uczestnika i odwiedziny są niezbędne.  

Obostrzenia:  

1. Na wypoczynku panują obostrzenia,  

2. Dzieci zobowiązane są do utrzymania dystansu społecznego,  

3. Zajęcia odbędą się w reżimie sanitarnym,  

4. W niektórych przypadkach – niezależnie od organizatora – mogą zostać wstrzymane wyjścia do atrakcji i 

miejsc publicznych,  

Kadra:  

1. Kadra wypoczynku ma prawo zgłosić niepokojące objawy zdrowotne u Uczestnika do Kierownika/Opieki 

Medycznej  

2. Uczestnik Wypoczynku zobowiązany jest dostosowywać się do poleceń Kadry, Kierownika i służb 

epidemiologicznych  

3. Kadra/Kierownik może wprowadzić specjalne obostrzenia w trosce o zdrowie uczestnika wypoczynku 

 4. Kadra ma prawo sprawdzać stan zdrowia Uczestnika Wypoczynku oraz dokonywać czynności z tym 

związanych (np. pomiar temperatury)  

5. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u Uczestnika – Kadra ma prawo odizolować Uczestnika 

od reszty Uczestników wypoczynku  

6. W przypadku niestosowania się do wytycznych sanitarnych, Uczestnik wypoczynku może zostać wydalony z 

wypoczynku, a Rodzic zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru Uczestnika a najpóźniej do 12 godzin.  

7. Wszelkie uchylenia kadra notuje i zgłasza Kierownikowi Wypoczynku, a ten w razie potrzeby przekazuje 

informację do odpowiednich służb.  
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Jako rodzice/opiekuni prawni informujemy, że zapoznaliśmy się z Szczegółowym regulaminem uczestnictwa: 

 – dla Rodzica/Opiekuna prawnego oraz zapoznaliśmy naszego/naszą podopieczną z Szczegółowy regulamin  

– dla Uczestnika – COVID. 

 

 

 

 

 

……………………………..………….       ………..…..………..…………………. 

(miejscowość, data)               (podpis rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika wypoczynku) 

 


