REGULAMIN
obowiązujący w związku z COVID-19
dla uczestników wypoczynku oraz rodziców/opiekunów prawnych
I. Uczestnictwo w wypoczynku
1. Uczestnikami wypoczynku mogą być jedynie dzieci:
– zdrowe w dniu wyjazdu, czyli nie mające objawów infekcji oraz mające objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną, fakt ten poświadczają rodzice/opiekunowie dziecka w pisemnym
oświadczeniu,
– które nie zamieszkiwały z osobą przebywająca na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, fakt ten poświadczają
rodzice/opiekunowie dziecka w pisemnym oświadczeniu,
– przygotowane są do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych
z zachowaniem dystansu społecznego ( co najmniej 2 m) oraz przestrzegania wzmożonych zasad
higieny.
2. 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. To samo dotyczy
pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych
konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w wypoczynku.
II. Obowiązki organizatora
1.Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur.
2.Organizator zapewnia możliwość konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub
lekarzem.
3. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury
uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.
4.Organizator zapewnia kontak z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który
zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego
odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Organizator zapewnia w trakcie wypoczynku środki higieniczne w ilości wystarczającej dla kardy
wypoczynku oraz uczestników wypoczynku.
III.Obowiązki wychowawcy oraz kierownika wypoczynku
1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy,
kadra kierownicza ) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym
w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały
z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Karda organizowanego wypoczynku zobowiązana jest do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą
z mydłem oraz dezynfekowania ich środkami do dezynfekcji.
3. Wychowawcy zobowiązani są do szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów
chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka na miejscu wypoczynku lub
konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodzica/opiekuna prawnego.

4. Osoba wyznaczona przez kierownika dokonywać będzie za pomocą termometru bezdotykowego
pomiaru temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.
5. Kierownik wypoczynku zobowiązany jest przypilnować aby przed rozpoczęciem sala , w której
odbywać się będą zajęcia była wywietrzona, posprzątana i zdezynfekowana , zadba także o dokładne
czyszczenie i dezynfekcję sprzętu sportowego i programowego.
IV. Obowiązki uczestników.
1. Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą
z mydłem oraz dezynfekowania ich środkami do dezynfekcji.
2. Uczestnicy wypoczynku przygotowani są do stosowania się do wytycznych i regulaminów
uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego ( co najmniej 2 metry ) oraz
przestrzegania wzmożonych zasad higieny.
3. Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do stosowania się do zasad określonych w niniejszym
regulaminie oraz do zasad ustalonych w regulaminie wypoczynku, a także zobowiązani są do
stosowania się do poleceń wychowawcy oraz kierownika wypoczynku.
4. Uczestnicy wypoczynku zaopatrzeni zostaną przez rodziców/opiekunów prawnych w indywidualne
osłony nosa i ust i są zobowiązani do użycia ich podczas pobytu na obozie oraz w trakcie przejazdu
autokarem.
5. Nie stosowanie się uczestnika wypoczynku do zasad niniejszego regulaminu oraz do zasad
regulaminu wypoczynku skutkować będzie przerwaniem udziału w obozie wówczas
rodzice/opiekunowie prawni zobligowani są odebrać uczestnika z obozu na własny koszt.
V. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych
1.Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku
numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
2. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do pouczenia uczestnika wypoczynku o konieczności
stosowania się do obowiązujących regulaminów , a w szczególności do stosowania się do warunków
zachowania higieny oraz do wypełniania poleceń wychowawców oraz kierownika wypoczynku.
3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia w dniu wyjazdu oświadczenia o stanie
zdrowia uczestnika oraz informację, że nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie
miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem obozu.
4. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka
z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności).
5.Osoby odprowadzające uczestnika na zbiórkę oraz odbierające go w dzień przyjazdu muszą być
zdrowe, nie mogą mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz nie mogą zamieszkiwać z osobą
przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed
rozpoczęciem wypoczynku.
6. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne
osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku oraz przejazdu autokarem.
7. Przez cały okres trwania wypoczynku obowiązuje zakaz odwiedzin uczestników przez osoby
z zewnątrz z tj. rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, dziadków itp.

8. Uczestnik wypoczynku może zostać odebrany przez rodzica/opiekuna prawnego po ustaleniu
z kierownikiem wypoczynku. Po opuszczeniu miejsca wypoczynku, uczestnik nie ma możliwości
powrotu na organizowany wypoczynek.
VI. Zakwaterowanie
1. Organizator zapewnia zakwaterowanie w obiektach zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi
świadczenia usług noclegowych , spełniające warunki bezpieczeństwa i aktualnymi na dzień
rozpoczęcia wypoczynku Wytycznymi GIS.
3. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie odbywać się na zasadzie wymiany turnusu.
4. Organizator zapewnia zakwaterowanie uczestników wypoczynku zgodnie z aktualnymi na dzień
rozpoczęcia wypoczynku wytycznymi GIS , czyli liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie
może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę.
VII. Wyżywienie
1. W miejscu spożywania posiłków zapewnione zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami.
2. W miejscu spożywania posiłków zastosowane zostaną aktualne przepisy dotyczące świadczenia usług
gastronomicznych.
VIII. Transport
1. Organizator zapewnia dojazd na miejsce wypoczynku w formie transportu zorganizowanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi.
2. Podczas każdorazowego przejazdu autokarem w trakcie trwania wypoczynku uczestnicy zobowiązani
są do zakrywania nosa oraz ust.
3. Postój w trakcie transportu odbywał się będzie w miejscach gwarantujących ograniczony do
minimum kontakt z osobami trzecimi.
4. Zbiórka przed wyjazdem zorganizowana zostanie w miejscu zapewniającym przestrzeń dla
zachowania dystansu społecznego. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić
wchodzenia do autokaru.
Jeżeli wytyczne GIS ulegną zmianie, bądź też zostaną wprowadzone inne przepisy dotyczące
wypoczynku dzieci i młodzieży, niniejszy regulamin zostanie zmodyfikowany.
Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wypoczynku zostaną o tym fakcie niezwłocznie
poinformowani.

