SPORT KINESIS SYLWIA NIEMIEC
36-001 Trzebownisko 11B
UPOWAŻNIENIA, ZGODY, REGULAMIN OBOZU W KRASNOBRODZIE
Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych: ………………………………………………………….
UPOWAŻNIENIE DO PODAWANIE LEKÓW
Wyrażamy zgodę na podawanie mojemu dziecku: ………………………………………………………... leków
(przeciwgorączkowych, przeciwbólowych tj. np.: IBUPROM, APAP i leków pochodnych) w doraźnych
przypadkach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z rodzicem - opiece medycznej bądź w sytuacjach
wyjątkowych Kierownikowi wypoczynku, bądź lekarstw stałych, jeśli dziecko takie przyjmuje – zgodnie
z dawkowaniem wskazanym w Karcie Uczestnika Wypoczynku – Kierownikowi Wypoczynku lub
Wychowawcy Grupy.

……………………………..………….
(miejscowość, data)

………..…..………..………………….
(podpis rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika wypoczynku)

REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU W KRASNOBRODZIE
Każdy z uczestników obozu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także przepisów
i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejsca programu (m.in. BHP, p.poż, kąpieli,
wycieczek, kolonii- z którymi uczestnicy zostaną zapoznani podczas pierwszego dnia obozu):
2. Każdy uczestnik ma obowiązek:
a) Uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę,
kierownika lub lekarza oraz stosować się do wszystkich poleceń kadry i kierownika,
b) Punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
c) Przestrzegać zasad dystansu społecznego (minimum 2 metry). W miarę możliwości ograniczyć kontakt
z uczestnikami z innych grup.
d) W czasie transportu autokarem nakaz zasłaniania ust za pomocą maseczki, odprowadzający nie mogą wchodzić do
autokaru.
e) Podczas przebywania na stołówce, uczestnicy siadają zawsze przy tych samych stołach i zawsze w tym samym
składzie osobowym.
f) Podczas wyjścia poza teren ośrodka (do sklepu, miasta, itp.) uczestnicy mają obowiązek używania środków
ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek jedn.
g) Dbać o codzienną higienę osobistą, w szczególności regularne mycie rąk oraz dezynfekowania ich środkiem do
dezynfekcji, szczególnie przed i po wyjściu ze stołówki, ubikacji, po zakończonych zajęciach.
2) Uczestnicy mogą grać w piłkę siatkową, koszykówkę, ringo, itp tylko na boiskach do tego przeznaczonych, korzystając
wyłącznie ze sprzętu organizatora.
3) Bezwzględnie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania innych używek.
4) Uczestnikom nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obiektu bez wiedzy wychowawcy, cisza nocna 22.00-7.45.
5) Uczestnicy obozy w godzinach nocnych deponują u opiekunów swoje telefony.
6) Uczestnik musi stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć oraz obiektów na których się odbywają.
7) W czasie korzystania z kąpieliska uczestnicy bezwzględnie przestrzegają regulaminu kąpieliska oraz przestrzegają
poleceń ratowników i opiekunów.
8) Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowych, ruchu drogowego a także
korzystania ze sprzętu wodnego.
9) Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować wychowawcę, kierownika lub pielęgniarkę o swoim lub innych złym
samopoczuciu.
10) Uczestnik musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia
innych , ma obowiązek natychmiast poinformować o tym opiekunów.
11) Obowiązuje zakaz odwiedzin u uczestników wypoczynku przez członków rodzin, znajomych i innych ludzi spoza
Ośrodka.
1.

SPORT KINESIS SYLWIA NIEMIEC
36-001 Trzebownisko 11B
NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
1. Upomnienie przez wychowawcę/kierownika,
2. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych,
3. Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) i szkoły o zachowaniu,
4. Wydalenie z półkolonii na koszt własny uczestnika i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu. kosztami strat,
transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem akceptuję jego ustalenia.

……………………………..………….
(miejscowość, data)

…………………………
(podpis uczestnika obozu)

………..…..………..……………
(podpis rodziców lub opiekunów uczestnika obozu)

