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REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE MAZURY 2020  

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID 

UCZESTNICY: 

1. W obozach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem 

Rodziców, niemające 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 

lub izolacji w warunkach domowych. 

3. Dzieci powinny być samodzielne w stopniu umożliwiającym zrozumienie przez nie 

obowiązków związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz 

przestrzegania wzmożonych zasad higieny. 

4. Dzieci powinny umieć dostosować się do poleceń kadry obozu i potrafić podporządkować się 

do zasad i regulaminów. 

5. W trakcie podróży dzieci powinny mieć maseczkę / osłonę twarzy wyłącznie na czas postoju. 

6. Podczas pobytu na obozie Uczestników obowiązuje: 

 Dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych, sal 

dydaktycznych – wszędzie tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone. 

 Częste i dokładne mycie rąk zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet. 

 Poruszanie się w grupach i niemieszanie się z Uczestnikami innych grup na zajęciach 

oraz podczas posiłków.  

 Zachowywanie bezpiecznego dystansu 2 m zawsze, jeśli to możliwe od Uczestników 

innych grup. 

 Zgłaszanie informacji do opiekunów o złym samopoczuciu własnym lub innych 

Uczestników obozów 

 Dostosowanie się do wszystkich wytycznych związanych z zapobieganiem COVID_19 
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RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZESTNIKÓW: 

1. Rodzice / opiekunowie Uczestników wyjazdu muszą udostępnić organizatorowi wyjazdu 

kontakt zapewniający szybką komunikację. 

2. Rodzice / opiekunowie uczestników wyjazdu zobowiązują się do niezwłocznego, do 12 

godzin - odbioru dziecka z obozu w przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy 

choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

3. Tylko jeden z Rodziców / Opiekunów może odprowadzić dziecko do autokaru 

4. Rodzic odprowadzający dzieci na zbiórkę wyjazdową musi być zdrowy, bez żadnych 

objawów choroby zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie powinien 

zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg 

zakażenia, Rodzic / opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie 

zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie zgłoszeniowej uczestnika wypoczynku. W przypadku 

występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

6. Rodzic dostarcza wypełniony druk Oświadczenia o stanie zdrowia w dniu wyjazdu 

Kierownikowi wypoczynku (wzór dostępny na stronie www.aquaris.com.pl / Biuro Turystyczne / 

w dziale Obozy młodzieżowe). 

7. Rodzice dowożący Uczestników własnym transportem na obóz zobowiązani są do 

stosowania Regulaminu dostarczenia dziecka bezpośrednio na obóz i odbioru przez Rodziców / 

Opiekunów oraz dostarczenia wypełnionego druku Oświadczenia o stanie zdrowie (wzór 

dostępny na stronie www.aquaris.com.pl / Biuro Turystyczne / w dziale Obozy młodzieżowe) 

8. Należy zaopatrzyć Uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia 

podczas wypoczynku. 

9. Nie ma możliwości wysyłania paczek dla dzieci oraz odwiedzin w trakcie trwania obozu. 
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