
REGULAMIN OBOZU UKS LIDER SŁAWNO 

W dniu 29.05.2020 zostały opublikowane wytyczne dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2020. 
Wytyczne określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych 
środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzice 
decydując się na wysłanie dziecka na obóz są zobowiązani wypełnić oświadczenie.  

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczestników obozu kadry oraz nasze, wdrażamy wspólnie z ośrodkiem  
i przewoźnikiem wytyczne przygotowane przez GIS, MZ, MEN.  

Może się zdarzyć że wskutek rozwoju sytuacji epidemiologicznej, zakazu władz lub naszej decyzji podyktowanej 
względami bezpieczeństwa obóz będziemy zmuszeni odwołać o czym bezzwłocznie Państwa i poinformujemy.  

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem umieszczonym poniżej. 

UCZESTNICY: 

1. W obozie mogą brać udział tylko dzieci zdrowe w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice w pisemnym oświadczeniu  
o braku u uczestnika kolonii infekcji oraz objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. 
2. Zgodnie z oświadczeniem  rodziców nie zamieszkiwały  z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu  
z osobą podejrzaną o zakażenie lub chorą w okresie 14 dni przed rozpoczęciem kolonii. 
3. Dzieci powinny być samodzielne, aby stosowały się do regulaminu kolonii związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 
2 m)oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny w związku z zagrożeniem COVID - 19. 
 
RODZICE /PRAWNI OPIEKUNOWIE: 

1. Rodzice / prawni opiekunowie uczestników wyjazdu muszą udostępnić organizatorowi kolonii numer telefonu lub inny kontakt 
zapewniający szybką komunikację. 
2. Rodzice / prawni opiekunowie uczestników obozu zobowiązują się do niezwłocznego do - 12 godzin — odbioru dziecka z obozu  
w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby : podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności. 
3. Rodzic/ prawny opiekun odprowadzający dziecko na zbiórkę musi być zdrowy, bez żadnych objawów  infekcji   
lub choroby  zakaźnej  , nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni 
przed  rozpoczęciem kolonii. 
4. Wskazane aby do autokaru odprowadzał dziecko jeden z rodziców /opiekunów prawnych. 
5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą , mogącą narazić je na cięży przebieg zakażenia , rodzie/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. 
6. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku (zajęcia  
i przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych ). 
7. Rodzic / prawny opiekun dostarcza podpisane Oświadczenie najpóźniej w dniu wyjazdu wychowawcy grupy.  
8. Stosując się do wytycznych związanych z zagrożeniem COVID-19 nie ma możliwości odwiedzin dzieci na terenie ośrodka lub odbioru 
dziecka na kilka godzin. Prosimy o zastosowanie się do wytycznych. 
 

WARUNKI ZAKWATEROWANIA 

1. Uczestnicy będą zakwaterowani w Domu Wczasów Dziecięcych, Grunwaldzka 33, 78-320 Połczyn-Zdrój. Obiekt ten spełnia warunki 
bezpieczeństwa i posiada aktualną Opinie Straży Pożarnej. Ośrodek będzie stosował procedury dla hoteli i innych miejsc noclegowych 
zgodnie  z  wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo rozwoju i GIS. 
2. W obiekcie będzie przebywała jeszcze jedna grupa młodzieży oddzielona od naszej, bez możliwości kontaktu. 
3. Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach z łazienkami przy zachowaniu 4 m 2 powierzchni noclegowej na 1 osobę z tej samej grupy   
w której będą prowadzone zajęcia w trakcie wypoczynku. 
4. Dzieci podczas wypoczynku i miedzy zajęciami mogą przebywać tylko w swoich pokojach 
5. W obiekcie będzie wyodrębniona izolatka dla osób z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby , w tym  
w szczególności choroby zakaźnej. 
6. Zakwaterowanie uczestników będzie odbywało się grupami według podziału przygotowanego przez kierownika kolonii, aby grupy  
nie gromadziły się w jednym miejscu, a zachowały wymagany dystans. 
7. Przy wejściu do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych będą umieszczone dozowniki z płynem odkażającym do rąk. 
8. Obiekt będzie regularnie sprzątany i dezynfekowane powierzchnie dotykowe klamki, poręcze, blaty, włączniki. 
9. Bieżąca dezynfekcja toalet. 

 



WYŻYWIENIE 

1. Uczestnicy kolonii przed wejściem na stołówkę muszą zdezynfekować ręce płynem umieszczonym przy wejściu. 
2. Posiłki spożywane będą grupami przy zachowaniu dystansu.  
3. Po skończonym posiłku obowiązkowa dezynfekcja rąk 
4. Po każdej grupie stoliki i pomieszczenie będzie dezynfekowane. 
 
TRANSPORT 

1. Dojazd na miejsce odbywać się będzie transportem zorganizowanym. 
2. W autokarze będą podróżowały tylko jedna grupa. 
3. Przed każdym wejściem do autokaru obowiązkowa dezynfekcja rąk. 
4. Postój w czacie podróży będzie zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi. 
5. Zbiórka przed wyjazdem z zachowaniem dystansu . Rodzice odprowadzający dzieci nie wchodzą do autokaru. 
6. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców prosimy o zasłanianie ust i nosa. 
 
REALIZACJA PROGRAMU 

1. Program obozu będzie realizowany na terenie ośrodka i w najbliżej okolicy – hala sportowa, park, las , plaża. 
2. Infrastruktura ośrodka i sprzętu sportowego będą regularnie czyszczone i dezynfekowane. 
 
REGULAMIN POBYTU Z ZASADAMI HIGIENY PODCZAS WYPOCZYNKU 

1. Uczestników obozu obowiązuje dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych , budynku ośrodka , 
stołówki , sal dydaktycznych wszędzie tam gdzie będą umieszczone płyny do dezynfekcji rąk 
2. Dokładne i częste mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z umieszczonymi plakatami o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 
3. Zachowanie bezpiecznego dystansu 2 m. 
4. Unikanie dotykania dłońmi okolic ust , nosa, oczu. 
5. Zakrywanie podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką którą trzeba od razu wyrzucić do kosza. 
6. Zgłoszenie natychmiast wychowawcy złe samopoczucie. 

 
POZOSTAŁE WYTYCZNE: 

1. Uczestnik obozu bezwzględnie przestrzega zasad i regulaminów w obiektach objętych programem wycieczki: miejsce bytowania, hala, 
park, stadion. 
2. Uczestnik bezwzględnie przestrzega zasad i regulaminów pobytów w miejscu noclegu (cisza nocna, kultura korzystania ze sprzętów, ład  
i porządek). 
3. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz: picia alkoholu, palenia tytoniu, e-papierosów, zażywania narkotyków i jakichkolwiek innych 
środków odurzających, picia napojów gazowanych (w tym energetycznych) oraz spożywania chipsów.  
4. Uczestnik wypoczynku jest świadomy, że za szkody wyrządzone umyślnie odpowiadamy indywidualnie w zależności od wielkości szkody. 
5. Uczestnik obozu używa telefon komórkowy tylko w wyznaczonych przez opiekunów terminach. 
6. Przydział do pokojów dokonuje wychowawca grupy. 

 

Za rażące przewinienia i nieprzestrzegania regulaminów uczestnik może być ukarany: 

 • upomnieniem i naganą przez wychowawcę grupy, 
 • upomnieniem i naganą przez kierownika na apelu, 
 • wysłaniem listu informującego o zachowaniu do rodziców i do szkoły 
 • wydaleniem z miejsca wypoczynku. 

 

 

 

30.07.2020, SŁAWNO …………………………………………………………………….. 
(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 


