
 
 

Dane organizatora: 

ORGANIZATOR AKTYWNEGO WYPOCZYNKU SUN SPORT  
JOLANTA WALAS-ZDUNEK 

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DLA STANU PRAWNEGO NA DZIEŃ 1.06.2021 R.  

dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/prawnych opiekunów chcących uczestniczyć w półkoloniach w 2021 roku 

 

Postanowienia ogólne 

1. Podstawą wprowadzenia niniejszego regulaminu są „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku 

dzieci i młodzieży” opublikowane w dniu 21 maja 2021 roku na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji 

Narodowej (zwane dalej „Wytycznymi GIS”). 

2. Wprowadzenie niniejszego regulaminu jest obowiązkiem organizatora wypoczynku sformułowanym 

w Wytycznych GIS.  

3. Organizator będzie dokonywał bieżącej aktualizacji regulaminu w przypadku zmiany Wytycznych GIS.  

4. Wytyczne GIS mają pierwszeństwo przed zapisami niniejszego regulaminu. 

5. Organizator, wychowawcy, uczestnicy i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu 

i stosowania się do jego postanowień. 

I. Uczestnictwo w wypoczynku 

1. Zgodnie z Wytycznymi GIS uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci: 

a. zdrowe w dniu wyjazdu (oznacza to, że w dniu wyjazdu nie wykazują objawów infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną), 

b. które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na izolacji i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o 

zakażenie w okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku,  

c. przygotowane do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem 

dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

2. Potwierdzenie warunków określonych w pkt 1a i 1b wymaga złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy oświadczenia 

przez rodziców uczestnika. Oświadczenie potwierdza wyłącznie stan wiedzy rodziców w tym zakresie.   

3. Przekazanie oświadczenia rodziców, o którym mowa w pkt 2 jest warunkiem koniecznym przyjęcia uczestnika 

na wypoczynek. 

4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny 

opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika 

wypoczynku. 

II. Obowiązki organizatora 

1. Organizator zapewnia w trakcie wypoczynku:  

a. środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku, 

b. stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem 

medycznym lub lekarzem, 

c. dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku 

i kadrze wypoczynku, 

d. dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie 

użytkowanych. 

e. stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu.  

2. Przed rozpoczęciem wypoczynku organizator zapewni szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad 

bezpieczeństwa w okresie COVID19. 

3. Organizator zapewni stałą kontrolę faktycznego wypełniania zasad określonych niniejszym regulaminem 

i Wytycznymi GIS przez wychowawców i uczestników wypoczynku. 

 

 



 
 

III. Obowiązki wychowawców 

1. Wszyscy wychowawcy zobowiązani są do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem 

oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji. 

2. Kierownik wypoczynku zapewni aby program wypoczynku był realizowany zgodnie z nakazami i zakazami, 

wynikającymi z obowiązujących przepisów Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

3. Kierownik wypoczynku, na polecenie inspektora sanitarnego, wyznaczy osobę do pomiaru temperatury 

uczestnikom oraz kadrze wypoczynku.  

4. Wychowawcy zobowiązani są do szybkiego kontaktu 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. 

IV. Obowiązki rodziców/opiekunów 

1. Rodzice 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 zobowiązani są udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 

zapewniający szybką komunikację. 

3. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, 

katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka), rodzice zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – 

odbioru dziecka z wypoczynku. 

4. Rodzice winni zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku w ilości 

odpowiedniej do długości wypoczynku. 

5. Nie ma możliwości odwiedzin uczestników przez osoby z zewnątrz (w tym rodziców, dziadków) w trakcie trwania 

wypoczynku. 

V. Obowiązki uczestników 

1. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem (wszyscy) 

oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji (dzieci powyżej 6 roku życia). 

2. Uczestnicy zobowiązani są do powstrzymania się od kontaktów z uczestnikami z innych grup wychowawczych. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu jak również regulaminu wypoczynku 

ustalonego przez kierownika wypoczynku, a także zobowiązani są do stosowania się do poleceń wychowawców. 

4. 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. 

VI. Posiłki 

1. Zbiorowe żywienia będzie odbywało się w warunkach zapewniających zachowanie dystansu pomiędzy 

uczestnikami.  

2. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku będą siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej. 

3. Zastosowanie będą miały również aktualne przepisy dotyczące świadczenia usług gastronomicznych. 

Na dzień sporządzenia niniejszego regulaminu przepisy wymagają zakrywania ust i nosa przez osoby 

z obsługi oraz przez uczestników do czasu zajęcia miejsca przy stoliku.  

 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Niniejszy regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony w związku z modyfikacją Wytycznych GIS lub 

innymi zmianami w przepisach. 

2. O zmianie regulaminu organizator poinformuje rodziców niezwłocznie jednak nie później niż w dniu 

rozpoczęcia wypoczynku. 

 

 



 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA  

(składane na dzień rozpoczęcia półkolonii, a następnych dniach wypoczynku złożenie podpisu na liście obecności jest równoznaczne 

ze złożeniem poniższego oświadczenia) 

 

Dane uczestnika/uczestników:  

1. ……………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………. 

 

Dane rodzica/opiekuna: ………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że w dniu rozpoczęcia półkolonii tj. ……………………. każdy ze zgłoszonych przeze mnie uczestników: 

1. jest zdrowy (oznacza to, że w dniu wyjazdu nie wykazuje objawów infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną), 

2. nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na izolacji i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w 

okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.  

Oświadczenie potwierdza wyłącznie mój stan wiedzy w chwili złożenia oświadczenia, nie może być uznane za gwarancję 

prawdziwości tych okoliczności.   

Ponadto oświadczam, że:  

 wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury uczestnika (uczestników) w trakcie trwania wypoczynku 

przez wychowawców i personel medyczny, 

 złożenie przeze mnie podpisu na liście obecności w każdym dniu półkolonii jest równoznaczne ze złożeniem 

niniejszego oświadczenia,  

 zapoznałam/em się z „Regulaminem dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/prawnych opiekunów lub 

pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku w 2021 roku” i zobowiązuje się do jego 

stosowania. 

Podaję numer telefonu zapewniający szybką komunikację: ……………………………………… 

 

Podpis Rodzica/Opiekuna  

 

 

 

*oświadczenie należy przekazać w dniu rozpoczęcia turnusu wychowawcy  

 


