
Obóz letni – Jarosławiec 2021 

Szanowni Państwo, 

W związku z panującą pandemią COVID-19, nasze obozy w tym roku odbędą się w reżimie sanitarnym, 

zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej i 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

W związku z tym, nie tylko ośrodek i organizatora, ale również rodziców i opiekunów obowiązują zasady, 

które przedstawiamy w tym Regulaminie. Po zapoznaniu się, prosimy o podpisanie dokumentu i dołączenie 

do dokumentów obozowych, przekazanych do organizatora wraz z Oświadczeniem COVID-19, którego wzór 

stanowi załącznik do Regulaminu. 

 

REGULAMIN DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 

1. Rodzice/prawni Opiekunowie uczestników wyjazdu są zobowiązani do udostępnienia organizatorowi 

wyjazdu numeru telefonu jako kontaktu zapewniającego szybką komunikację.  

2. Rodzice/prawni Opiekunowie uczestników wyjazdu zobowiązują się do niezwłocznego – do max 12 

godzin - odbioru dziecka z obozu w przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy 

choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).  

3. Powyższe zasady obowiązują również w przypadku wydalenia uczestnika z obozu, decyzją kierownika 

obozu, w sytuacji zachowań niezgodnych z Regulaminem obozu. 

4. Odbiór uczestnika z obozu odbywa się na koszt własny Rodzica/Opiekuna. 

5. Tylko jeden z Rodziców/Opiekunów może dokonać odbioru uczestnika z obozu. 

6. Tylko jeden z Rodziców/Opiekunów może odprowadzić dziecko do autokaru. Rodzic / Opiekun nie 

może wchodzić do autokaru. 

7. 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 izolacji w warunkach domowych.  

8. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 

Rodzic/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.  

9. Rodzic dostarcza wypełniony druk Oświadczenia COVID-19, stanowiącego załącznik do tego 

Regulaminu, w dniu wyjazdu, na zbiórkę kierownikowi obozu.  

10. Rodzice dowożący własnym transportem uczestników na obóz zobowiązani są do dostarczenia 

wypełnionego druku Oświadczenia, o którym mowa w pkt.6 niniejszego regulaminu.  

11. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 

pobytu na wypoczynku (maseczka, przyłbica). 

12. Nie ma możliwości wysyłania paczek dla dzieci podczas obozu. 

13. Na obozie obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby trzecie, w tym Rodziców/Opiekunów. 

Rodzic/Opiekun może znaleźć się na terenie obozu tylko na wyraźną prośbę i za zezwoleniem 

kierownika obozu, w sytuacjach wyższej konieczności. 

 

………………………………………… 
podpis 



 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA /OPIEKUNA  

w związku z epidemią COVID-19 

 

 

Dotyczy uczestnika: ………………………………………………………. 
(nazwisko i imię) 

 

 

Dotyczy Rodzica/Opiekuna: …………………………………………….  
(nazwisko i imię) 

 

 

Ja, jako Rodzic/Opiekun oświadczam, że wyżej wymieniony uczestnik Obozu jest w dniu wyjazdu zdrowy, 

niemający objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, a w okresie ostatnich 14 dni przed 

rozpoczęciem obozu, nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych.  

Ja, jako Rodzic/Opiekun odprowadzający uczestnika na zbiórkę wyjazdową lub do obiektu oświadczam, że 

jestem zdrowy/a, bez żadnych objawów choroby zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem 

obozu nie zamieszkiwałem/łam z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.  

 

 

……………………………………………….  

Data i podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


