
 

 

 

 

REGULAMIN OBOZÓW SPORTOWYCH LATO 2020 

z wprowadzeniem procedur szczególnych dotyczących COVID-19 

1. Każdy uczestnik obozu zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest 
równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Każdy rodzic/opiekun prawny ma obowiązek: 
a) udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką 

komunikację, 
b) niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka 

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), 
c) zapewnić, że osoba odprowadzająca dziecko na zbiórkę lub do obiektu jest zdrowa, nie ma objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej, nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 
w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, tylko JEDNA osoba może odprowadzić dziecko do autokaru, 

d) zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku. 
 

3. Nie ma możliwości odwiedzania lub tymczasowego zabrania dziecka z obozu. Takie postępowanie skutkuje brakiem 
możliwości powrotu dziecka na obóz. 

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

 
5. Każdy uczestnik obozu ma prawo do: 

a) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka, 
b) poszanowania swoich poglądów i przekonań, 
c) kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach. 

 
6. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 

1) przestrzegać regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym się obóz się odbywa oraz stosować się 
do poleceń trenerów i wychowawców, 

2) zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną, 
3) realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, 
4) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt, 
5) odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób, 
6) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu drogowego, 
7) informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych 

ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych 
okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę 
obozu), 

8) zapoznać się z załączoną instrukcją mycia rąk oraz ich dezynfekcji i stosować się do tych instrukcji podczas trwania 
wypoczynku, 

9) dbać o higienę i schludny wygląd. 
10) stosować się do wszystkich wytycznych związanych z zapobieganiem COVID19, w tym szczególnych zasad higieny 

dot. COVID-19, takich jak: 
a) dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych, sal dydaktycznych, 
b) częste i dokładne mycie rąk zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet, 
c) poruszanie się w grupach i niemieszanie się z uczestnikami innych grup na zajęciach oraz podczas posiłków, 
d) zachowywanie bezpiecznego dystansu 2m od uczestników innych grup zawsze, jeśli to możliwe, 
e) zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników obozów. 
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7. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u 
opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć. 
 

8. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do trenerów, instruktorów i 
opiekunów. 
 

9. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody 
wychowawcy. 
 

10. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i 
zażywania jakichkolwiek środków odurzających. 
 

11. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00. 
 

12. W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów 
itp. 
 

13. Uczestnicy są zobowiązani do codziennego oddawania opiekunom telefonów do depozytu. Telefony są wydawane 
uczestnikom codziennie w określonych porach dostosowanych do planu dnia (najczęściej okołoobiadowych). 
 

14. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz 
niepowierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub 
zniszczony z powodu braku staranności uczestnika. 
 

15. Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone 
w trakcie pobytu na obozie. 
 

16. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają 
przez cały czas pod nadzorem opiekunów. 
 

17. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika 
podróży/wycieczki. 
 

18. Podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania 
regulaminów tych obiektów. 
 

19. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania środków 
dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. 
W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa innych 
uczestników obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców 
wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część 
pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 
48 godz. 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się (moje dziecko) do 
jego przestrzegania. 
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