
  

 

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN POBYTU WRAZ Z ZASADAMI HIGIENY 

KOLONIE 1-7.08.2022 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
 

o Aktywnie uczestniczyć w życiu kolonii; brać czynny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie. 
o Wykonywać skrupulatnie wszystkie polecenia Kierownika i Wychowawców. 
o Przestrzegać zasady higieny osobistej, REGULARNIE MYĆ RĘCE według instrukcji 
o Dbać o czystość, ład i porządek. 
o Nie oddalać się od grupy bez zezwolenia wychowawcy. 
o Chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość - ewentualnie koszty uszkodzeń lub zniszczeń pokryć przed opuszczeniem kolonii. 
o Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika kolonii lub osoby trzeciej 

poinformować kierownika lub wychowawcę kolonii. 
o Informować niezwłocznie wychowawcę o ewentualnych dolegliwościach i złym samopoczuciu. 
o Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników i zachęca do nie zabierania ze sobą np. telefonów komórkowych, 

odtwarzaczy muzyki. 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas wypoczynku 
Uczestnicy wypoczynku:  
1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  
2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez 
rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 
3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 
m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 
 
Założenia organizacyjne wypoczynku 
1. Uczestnicy mają stały dostęp do mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody. W pomieszczeniach sanitarnych są informacje o sposobie 
prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.  
2. Ograniczone są odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków, opiekunów). 
3. Opieka medyczna jest zapewniona przez współpracę z najbliższą placówką zdrowia. 
4. Dostęp do termometru bezdotykowego  
5. Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.   
6. Ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, 
stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych). 
 
Realizacja programu 
1. Infrastruktura obiektu i sprzęt do zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.  
2. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę.  
3. Sale do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.  
 
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku  
1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego 
pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 
niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.  
 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        (data)     (podpis uczestnika)    (podpis rodzica / opiekuna) 


