
Celem regulaminu jest: 

▪ Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci, młodzieży i 
kadry podczas pobytu na wypoczynku. 

▪ Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla 
uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów. 

▪ Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed 
możliwym zakażeniem. 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku 

1. Budynek spełnia warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do 
użyteczności publicznej). 

2. Szkoła, w której jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, jest przeznaczona tylko dla 
wypoczynku dzieci. Jest w niej strefa do tego wyodrębniona, zapewniająca ograniczenie kontaktu z 
osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku. Rodzice zobowiązani są do niewchodzenia 
do wyznaczonej tylko dla dzieci sfery.  

3. Pomiędzy turnusami obiekt będzie poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni 
dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników. 

4. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz 
uczestników wypoczynku. W pomieszczeniach sanitarnych wywieszone są informacje (plakaty) o 
sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.  

5. Uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i 
wodą. Kadra może wymagać od uczestnika regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz 
dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji. 

6. Przy wejściu do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych (szatnia szkoły, miejsce 
rozejścia się do sal, oraz szkolna stołówka) są umieszczone dozowniki z żelem dezynfekującym  

7. Kierownik wypoczynku lub osoba do tego wyznaczona każdego dnia, przy wejściu do 
budynku będzie dokonywał pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. 
Podpisanie niniejszego regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na pomiar temperatury u dziecka.  

II. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku 

Uczestnicy wypoczynku: 

1. Są zdrowi w dniu rozpoczęcia półkolonii, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym 
oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną w dniu rozpoczęcia półkolonii.  



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 dziecka, prawnych opiekunów. 

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 
zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad 
higieny.  

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 
zapewniający szybką komunikację. 

2. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich 
dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

3. Osoby odprowadzające dziecko 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. 

4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia 
informują 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. Zaopatrują uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na 
wypoczynku w sytuacji, gdy z przyczyn organizacyjnych dystans społeczny będzie mniejszy niż 2 
m (np. podróż autokarem). 

6. W sytuacji koniecznej wchodzą na teren obiektu z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. 
osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk. 

Wyżywienie: 

1. Podczas spożywania posiłków uczestnicy i kadra są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania 
procedur.  

2. Przy jednym stoliku może usiąść tylko jedno dziecko.  

3. Uczestnicy nie przemieszczają się swobodnie po sali. Wychowawca dopuszczony do kontaktu z 
żywnością podaje dziecku posiłek do stolika.  

4. Posiłki dostarczane są przez zewnętrzny catering w jednorazowych opakowaniach. Do opakowań 
dołączone są jednorazowe sztućce. 

5. Przed wejściem na teren stołówki uczestnik jest zobowiązany do umycia i dezynfekcji rąk.  

6. Posiłki są wydawane w dwóch turach (w przypadku ograniczonej liczby stolików). 

7. Dziecko przynosi ze sobą picie w butelce, do której jest możliwość dolania wody, którą zapewnia 
organizator wypoczynku.  

8. Swoje posiłki uczestnik spożywa w wyznaczonym czasie wyłącznie przy przydzielonym mu stoliku. 
Uczestnik nie przemieszcza się w trakcie jedzenia po sali.  

9. Przed rozpoczęciem jedzenia myje starannie ręce ciepłą wodą z mydłem. 

 

 



Realizacja programu: 

 

1. Grupa uczestników wypoczynku liczy do 12 osób. 

2. Program wypoczynku jest realizowany w miejscu wypoczynku, w miejscach zapewniających 
ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

3. Przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu wynosi 4 m kw. na 1 osobę. 

4. W salach zostały zabezpieczone przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 
dezynfekować. Uczestnicy nie mogą z nich korzystać. 

5. Przybory sportowe i programowe są codziennie czyszczone i dezynfekowane po zakończeniu zajęć.  

6. Sale do prowadzenia zajęć są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 

7. Organizacja zajęć uniemożliwia bezpośrednie kontaktowanie się grup. Każda grupa ma swoją salę. 
Każde dziecko ma swój stolik, laptop i zestaw klocków, a także swój komplet przyborów (nożyczki, 
klej, kredki i inne). Kadra prowadząca zajęcia dochodzi do sali z dziećmi. Przed wejściem (zmanią 
sali) dezynfekuje ręce.  

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie półkolonii związanych 
z zagrożeniem epidemiologicznym, organizator zobowiązuje się do zwrotu całej kwoty poniesionych 
przez państwa kosztów. 

 

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM I AKCEPTUJĘ JEGO TREŚĆ.  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr karty zgłoszeniowej uczestnika: …………. 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………. 

Numer tel. do szybkiej ścieżki kontaktu ……………………………………….. 

 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci oraz kadry 
wypoczynku prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania. 

1 
Czy w ciągu 2 tygodni przebywał 
Pan/Pani/dziecko/podopieczny za granicą?  

 

TAK/NIE 

 

2 
Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu 
ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? 

 

TAK/NIE 

 

3 

 

Czy ktoś z Państwa domowników jest 
obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym 
(kwarantanna)?  

TAK/NIE 

 

4 

 

Czy obecnie występują u 
Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy 
infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle 
mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

 

TAK/NIE 

 

5 
Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach 
występują, występowały w/w objawy u kogoś z 
domowników? 

 

TAK/NIE 

 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna:  

 

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


