REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZACH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19
Rodzice / Prawni opiekunowie
1. Rodzice /prawni opiekunowie 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 zobowiązani są do niezwłocznego
( max 12godzin ) 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 na zbiórkę na dworzec PKP.
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 być w izolacji.
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.
W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie
opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań do udziału w wypoczynku.
7. Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do zaopatrzenia uczestnika wypoczynku w maseczki
ochronne ( niezbędne podczas pobytu na zajęciach w pomieszczeniach zamkniętych ).
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. Odbiór dziecka z obozu jest konieczny w przypadku zachorowania dziecka zgodnie z
powyższym REGULAMINEM UCZESTNICTWA.

Uczestnicy obozu zobowiązani są do:

1. Dezynfekcji rąk każdorazowo przed wejściem do pomieszczeń wspólnych: stołówki,
sal dydaktycznych, i innych miejsc, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone.
2. Zajęcia miejsca przy stole ze swoją grupą, zachowania min 2 m dystansu od innych grup,
używania wyłącznie swoich sztućców, picia tylko ze swojego kubka.
3. Częstego i dokładnego mycia rąk z użyciem mydła, zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami,
zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.
4. Dezynfekowania rąk przed użyciem wydawanych telefonów, dezynfekowania telefonu
przed oddaniem do depozytu.
5. Poruszania się w grupach wychowawczych/zajęciowych i unikania uczestników z innych
kolonii na zajęciach oraz podczas posiłków.
6. Zachowywania bezpiecznego dystansu 2m od uczestników innych grup.
7. Zgłaszania informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych
uczestników obozów.
8. Stosowania zachowań pro higienicznych: unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust,
zakrywania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką.
9. Bezwzględnego przestrzegania REGULAMINU HIGIENY NA OBOZIE W ZWIĄZKU Z
ZAGROŻENIEM COVID - 19
10. Dostosowania się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem COVID19.

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.
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