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Drodzy Rodzice, Obozowicze i Koloniści,

poniżej znajdą Państwo informacje, które przekazano do wiadomości publicznej w związku z
letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
Dołożymy wszelkich starań, aby nasze kolonie i obozy krajowe odbyły się zgodnie z zaleceniami,
które zostały przedstawione w komunikacie.
WYTYCZNE MEN
Dbając o bezpieczeństwo naszych uczestników przygotowaliśmy procedury postępowania na
obozach, opierając się na wytycznych zamieszczonych na stronach
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/.

ZMIANY PROGRAMOWE
1. Grupa uczestników może liczyć do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia) i do 14 osób
(dzieci powyżej 10 roku życia)
2. Zajęcia tematyczne i uzupełniające będą prowadzone w tych samych grupach wychowawczych.
3. W ograniczonym stopniu realizowane będą wyjścia poza ośrodek. Konkretne decyzje co do zmiany
programu zostaną podjęte na kilka dni przed wyjazdem, ze względu na luzowanie restrykcji.
4. Niektóre z zajęć fakultatywnych mogą ulec zmianie lub zostać odwołane.
5. Zajęcia ogólne, wspólne spotkanie/wieczorne, szczególnie te, które wymagały zebrania w jednym
miejscu dużej liczby uczestników będą organizowane w zmienionej formie.
6. W związku z koniecznością unikania dużych zgromadzeń ludzi, uczestnicy nie będą mogli opuszczać
terenu ośrodka w celu wzięcia udziału we Mszy Św.

DODATKOWY REGULAMINU OBOZU COVID -19
1. W obozach lub koloniach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym
oświadczeniem rodziców nie mające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu,
dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie. Oświadczenie musi zostać
wypełnione w dniu wyjazdu na wypoczynek i oddane w dniu wyjazdu przy autokarze.
3. Dzieci powinny być poinformowane i poinstruowane przez rodziców o ogólnych zasadach higieny i
dystansu społecznego.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych sanitarnych.
5. Dzieci powinny być wyposażone w maseczki/osłonę na twarz oraz środek do dezynfekcji rąk.
6. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników obozu lub kolonii muszą dysponować możliwością
niezwłocznego odbioru dziecka z obozu w przypadku pojawiania się niepokojących objawów choroby.
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7. Rodzic odprowadzający dzieci na zbiórkę musi być zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej, a w
ostatnich 14 dniach nie zamieszkiwał z osobą na kwarantannie.
9. Nie ma możliwości odwiedzin dzieci w trakcie obozu oraz nie ma możliwości wysyłania paczek.

REGULAMIN PRZEKAZANIA DZIECKA
1. Każdy uczestnik przy odbiorze będzie miał sprawdzaną temperaturę.
2. Rodzice nie będą mieli możliwości wejścia na teren ośrodka. Rejestracja odbędzie się w specjalnie
przygotowanych warunkach sanitarnych.
3. W przypadku zachorowania dziecka konieczny jest odbiór dziecka, najpóźniej do 12 godzin od
momentu poinformowania rodzica/prawnego opiekuna.

ZMIANY W ZAKWATEROWANIU
1. Ośrodki, z których korzystamy zostaną odizolowane od osób trzecich.
2. Kwaterowanie w pokojach zgodnie z wytycznymi GIS. W niektórych sytuacjach nie będzie
możliwości zrealizowania próśb o wspólny kwaterunek.
3. Obiekt będzie podczas turnusów i pomiędzy turnusami poddawany dodatkowej dezynfekcji
powierzchni dotykowej.

HIGIENA NA OBOZIE LUB KOLONII
Podczas obozu uczestnika obowiązuje:
- Dezynfekcja rąk za każdym razem przy wejściu do pomieszczeń wspólnych.
- Częste i dokładne mycie rąk, po zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze wspólnych
przedmiotów.
- Poruszaniu się w grupach wychowawczych i zachowaniu bezpiecznego dystansu.
- Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników.

KADRA NA OBOZIE LUB KOLONII
Wszystkie osoby pracujące podczas realizacji naszych obozów lub kolonii muszą być zdrowe, nie
wykazywać objawów choroby zakaźnej. Poświadczają to oświadczeniem w dniu wyjazdu na obóz.
Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w grupach wychowawczych.
Przed rozpoczęciem obozu lub kolonii kadra przejdzie szkolenie z zakresu:
- przepisów sanitarnych COVID-19,
- edukacji zdrowotnej,
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nowych regulaminów sanitarnych i obozowych.

REZYGNACJA Z OBOZU LUB KOLONII
1. Rezygnacja z przyczyn osobistych lub zdrowotnych.

a. Warunki rezygnacji regulują WARUNKI
UCZESTNICTWA BP OBOZYNATOPIE
2. Rezygnacja z powodu COVID-19 (zachorowanie w rodzinie, kwarantanna – poświadczenie
dokumentem)
a. Zwrot 100% wpłaconych środków nastąpi w ciągu 180 + 14 dni (zgodnie z ustawą
COVID-19 z dn.31.03.2020)
Aby dokonać rezygnacji należy skontaktować się z biurem drogą mailową: biuro@obozynatopie.pl

….........................................
Miejscowość i data

…...........................................
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego
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