REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO - REKREACYJNEGO
organizowanego przez UKPR AGRYKOLA
I ORGANIZACJA OBOZU SPORTOWO - REKREACYJNEGO
1. Niniejszy Regulamin określa warunki pobytu dziecka na obozie sportowo – rekreacyjnym
organizowanym przez UKPR AGRYKOLA.
2. Obóz organizowany jest na terenie miasta Żelistrzewa w terminie 29.06-09.07.
3. Zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym odbywają się pod stałym nadzorem trenerów oraz
wychowawców grup.
4. W obiektach, w których przebywają dzieci obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego. Opiekunowie oraz uczestnicy zobowiązani są do zapoznania
się z wytycznymi.
5. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u dziecka zostanie ono
odizolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest
niezwłocznie tj. w ciągu 12 godzin odebrać je z placówki.
6. Dzieci zobowiązane są do wykonywania poleceń wychowawców, a także do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa, ładu i porządku.
Niezdyscyplinowanie, samowolne oddalenie się od wychowawców, niewykonywanie poleceń
wychowawców oraz nieprzestrzeganie Regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
upomnienie przez wychowawcę,
powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o nagannym zachowaniu
7. UKPR AGRYKOLA nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione przez dziecko w czasie
Wypoczynku oraz za zniszczenia rzeczy, należących do dzieci, a dokonane przez innych
Uczestników.
II RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU:
1. 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).
2. 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.
3. rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o chorobie przewlekłej dziecka na
etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
4. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa
i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

III WYCHOWAWCY, TRENERZE OBOZU SPORTOWO – REKREACYJNEGO
Wychowawcy podczas organizowanych zajęć sprawują opiekę nad uczestnikami i dokładają wszelkich
starań by, stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku i rozwoju sprawności fizycznej,
umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny
i pożyteczny.
a)Zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego i przekazywania kierownikowi Wypoczynku
istotnych informacji o stanie zdrowia uczestników obozu sportowo - rekreacyjnego.
b)Znać oraz przestrzegać procedury bezpieczeństwa obowiązującej w okresie epidemii koronawirusa
COViD-19.
c) Dokonywać systematycznego pomiaru temperatury ciała uczestnikom obozu.

Niniejszy Regulamin winien być zaakceptowany i podpisany przez rodzica posiadającego pełnię praw
rodzicielskich lub opiekuna prawnego obozu sportowo - rekreacyjnego.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższym Regulaminem i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że jestem świadomy/a obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego. Wyrażam zgodę
na codzienny pomiar temperatury mojego dziecka.
Niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem, że wszystkie dane i informacje podane
w dokumentacji rekrutacyjnej są prawdziwe.
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(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

