REGULAMIN OBOZU

organizowanego przez Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”
Uczestnicy obozu zobowiązani są do:
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II.

przestrzegania regulaminu obozu oraz regulaminu ośrodka,
stosowania się do poleceń kadry obozu (wychowawców, trenerów i instruktorów),
podporządkowania się zasadom współżycia w grupie,
przestrzegania Rozkładu Dnia i punktualnego stawiania się na zajęcia,
aktywnego uczestniczenia we wszystkich treningach sportowych i innych zajęciach
programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę, trenera, instruktora
lub lekarza,
dbania o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu,
dbałości o higienę osobistą,
przebywania we własnym pokoju w czasie ciszy nocnej (w godz. 22.00-8.00),
przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa zwłaszcza dotyczących kąpieli i ruchu
drogowego,
informowania kadry obozu o kontuzji, pogorszeniu stanu zdrowia, chorobie lub złym
samopoczuciu.

Uczestnikom obozu zabrania się:
1. posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków
odurzających, narkotyków pod rygorem usunięcia z obozu w trybie natychmiastowym,
2. opuszczania terenu ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawców, trenerów lub instruktorów,
3. stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.

III.

Uczestnicy mają prawo:
1. zgłaszać wnioski w sprawach organizacyjno-wychowawczych do kierownika obozu,
2. do korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale
wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawców, trenerów lub instruktorów,
3. do kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach.

IV.

Uczestnik obozu (lub jego rodzice/opiekunowie prawni) ponosi odpowiedzialność finansową za
szkody wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu na obozie.

V.

Kąpiel w jeziorze dozwolona jest tylko za zgodą i pod kontrolą wychowawcy, trenera lub
instruktora.

VI.

W przypadku naruszenia Regulaminu Obozu organizator zastrzega sobie prawo stosowania
środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza
z powiadomieniem rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku poważnego naruszenia
Regulaminu Obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników i usunięty z obozu
w trybie natychmiastowym.

VII.

Zgłoszenie uczestnictwa w obozie (tj. złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika i dokonanie
opłat) jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu Obozu przez uczestnika i jego
rodziców lub opiekunów prawnych oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania przez
uczestnika.

VIII.

Postanowienia związane ze stanem epidemicznym Covid-19.
1. Organizator stosuje się do wytycznych GIS, MZ, MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci
i młodzieży związanych ze stanem epidemicznym Covid-19.
2. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur
i zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19 uwzględniające bieżący stan zagrożenia
epidemicznego oraz zapewnia przygotowanie i zapoznanie kadry wypoczynku z procedurą
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Kadra wypoczynku posiada indywidualne środki ochrony osobistej.
4. Organizator zapewnia bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku. Od grup
wymaga się, aby nie gromadziły się w jednym miejscu.
5. Organizacja stołówki żywienia zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami.
6. Na trenie obiektu organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości
i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualne środki
ochrony osobistej osłony nosa i ust (maseczki bądź przyłbice) do użycia podczas pobytu na
wypoczynku oraz żel/płyn do dezynfekcji rąk do użytku osobistego w pokoju.
8. Od uczestników wymaga się stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa
związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad
higieny.
9. Rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczestnik wypoczynku wyraża zgodę na pomiar temperatury
ciała przez kadrę obozu.
10. Uczestnik oraz Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że zapoznał się regulaminem pobytu
i z zasadami higieny podczas wypoczynku oraz jest świadomy zagrożenia epidemicznego
i wyraża zgodę na udział swojego dziecka w obozie w Serwach w dn. 17-29.08.2020.

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w obozie w Serwach w dn. 17-29.08.2020
i akceptuję treść Regulaminu Obozu.
 Oświadczam, że dziecko jest zdrowe, nie wykazuje infekcji oraz objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
 Oświadczam, że uczestnik wypoczynku nie zamieszkiwał/a z osobą przebywającą na kwarantannie
i nie miał/a kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem
wypoczynku.
 Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel,
katar, duszności).
 Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub
choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
…………………………………………………………………………….
podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku

Oświadczam, że akceptuję Regulamin Obozu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
………………………………………………..
podpis uczestnika wypoczynku

Warszawa, dn. 17.08.2020

