REGULAMIN
Warunki uczestnictwa :
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących
w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy bhp, p.poż, regulamin kąpieli, obozu)
oraz do przestrzegania poleceń kadry (trenerów, wychowawców, kierownika, ratownika).
2. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości - aktualną legitymację szkolną
oraz dostarczyć kompletnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie Covid.
3. Uczestnik obozu jest zobowiązany do bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania i
posiadania narkotyków lub innych środków odurzających.
4. Uczestnik obozu jest zobowiązany do:
- nie oddalania się z terenu zakwaterowania lub miejsca zajęć
- utrzymywania porządku na terenie obozu
- brania czynnego udziału w zajęciach programowych
- zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami kultury i współżycia społecznego
5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas
podróży lub pobytu na miejscu.
6. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, rzeczy osobiste).
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, środki płatnicze oraz inne rzeczy pozostawione
przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu.
8. Organizator zabrania zabierania na obóz sprzętu elektronicznego (konsole, odtwarzacze mp3 itp.).
9. Telefony oraz pieniądze będą przechowywane w depozycie u wychowawców i wydawane, kiedy zajdzie taka
potrzeba (kontakt z najbliższymi – w porze ciszy poobiedniej).
10. W przypadku naruszenia regulaminu obozu, a w szczególności: wandalizmu, umyślnej dewastacji ośrodka,
spożywania alkoholu, palenia papierosów, posiadania i używania narkotyków oraz samowolnego opuszczania ośrodka
UCZESTNIK MOŻE BYĆ WYDALONY Z OBOZU na koszt rodziców.
W takim przypadku uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń, natomiast kosztami
strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice. Środki nie zostaną zwrócone również, gdy
pobyt dziecka zostanie przerwany z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika obozu (choroba, wcześniejszy
wyjazd).
11. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą środki ochrony indywidualnej.
Warunki rezygnacji:
W przypadku odwołania obozu ze względu na siłę wyższą (decyzje państwowe) zwracane jest 100 % poniesionych
kosztów.
W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (choroba, kontuzja) poniesione
koszty nie będą zwracane. Organizator zaleca Uczestnikowi zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej. Osoby zainteresowane wykupieniem polisy od rezygnacji proszone są o zgłoszenie tego przy zapisie.
Zostanie przygotowana polisa zbiorowa aby zmniejszyć koszty.
Ubezpieczenie:
Uczestnicy obozu są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kwota polisy 10.000 zł.

Procedury bezpieczeństwa
1. Ogólna procedura bezpieczeństwa


Opiekunowie prawni muszę pisemnie oświadczyć o braku objawów sugerujących zakażenie dziecka
w 10 dniach przed obozem.



W naszych obozach będą mogły wziąć udział tylko zdrowe dzieci i zdrowa kadra, a w szczególności bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz te, które w okresie ostatnich 10 dni przed
rozpoczęciem obozu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych.



Rodzice powinni zaopatrzyć dzieci w indywidualne osłony nosa i ust.



Rodzice/opiekunowie prawni mają kategoryczny zakaz wejścia do autokaru,



W czasie transportu autokarem wszyscy uczestnicy obozu zobowiązani są do używania maseczek,

2. Procedura podczas treningów i zajęć


Zajęcia będą odbywały się w poszanowaniu przepisów epidemicznych określających maksymalną liczbę
uczestników treningu



Zarówno zawodnicy jak i kadra ma obowiązek mycia rąk mydłem i dezynfekcji płynem – przed wyjściem z
pokoju, po powrocie do pokoju, przed i po treningu, przed i po posiłku, przed i po skorzystaniu z toalety.

4. Procedura organizacji posiłków
a.

Obowiązek mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem na stołówkę.

b.

Rotacyjność w czasie posiłków. Zawodnicy i kadra podzieleni na odpowiednie liczbowo grupy, w których
spożywać będą posiłki.

c. Dezynfekcja stołów, krzeseł i innych powierzchni dotykowych po każdej grupie opuszczającej stołówkę.
6. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka powyżej 37,5 stopni, kaszel, duszności, problemy
z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania:
1.

odizolować uczestnika mającego objawy zakażenia Covid-19 od reszty obozu

2.

natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka
z obozu

3.

w sytuacji, w której wystąpiły objawy podejrzenia zakażenia u dziecka, Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek
odebrać dziecko z obozu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.

4.

niezwłocznie powiadomić stację epidemiczno-sanitarną i postępować zgodnie z uzyskanymi zaleceniami
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