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REGULAMIN 
bezpieczeństwa uczestników i kadry kolonii DromiFUN  
ze względu na stan zagrożenia epidemicznego Covid-19 

 
 

§ 1. 

Informacje ogólne 

 

1. Celem regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka zarażenia uczestników oraz kadry wirusem 

Covid-19 w trakcie trwania wypoczynku. 

2. Regulamin zawiera reguły postępowania w zakresie reżimu sanitarnego podczas trwania 

wypoczynku. 

3. Uczestnicy, kadra i rodzice/opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, że pomimo 

podjętych środków ostrożności podczas wypoczynku może dojść do zakażenia wirusem Covid-

19.  

4. Warunkiem uczestnictwa dzieci w kolonii jest zaakceptowanie przez rodziców/ opiekunów 

prawnych niniejszego regulaminu, zapoznanie z nim dzieci oraz jego stosowanie. 

5. Określone w regulaminie działania mogą być dostosowywane (złagodzenie lub zaostrzenie) w 

zależności od stanu epidemiologicznego w kraju. 

6. Regulamin opracowano zgodnie i na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów 

wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 29 maja 2020 roku.  

7. Zauważone przez kadrę wypoczynku niepokojące lub budzące wątpliwości sytuacje 

zdrowotne uczestników lub kadry wypoczynku będą konsultowane z lekarzem. Dalsze kroki 

(w tym powiadomienie rodziców, decyzja o izolacji osoby, decyzja o konieczności 

natychmiastowego odbioru dziecka, zawiadomienie służb sanitarno-epidemiologicznych) 

zostaną podjęte na podstawie wyniku konsultacji. 

 

 

§ 2. 

Uczestnicy wypoczynku 

 

1. W wypoczynku mogą brać udział tylko zdrowe dzieci (brak wiedzy o infekcji oraz brak 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną w dniu wyjazdu). 

2. W wypoczynku mogą uczestniczyć tylko dzieci, które w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 

wypoczynku nie zamieszkiwały z osobą przebywająca na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie – na podstawie 

oświadczenia rodziców. Rodzic dostarcza wypełnione oświadczenie w dniu wyjazdu do kadry 

kolonijnej. 
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3. Dzieci powinny być samodzielne w stopniu umożliwiającym zrozumienie i stosowanie się do 

poleceń wychowawców związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz wzmożonymi 

zasadami higieny. 

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. 

To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u 

uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.  

5. O złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników kolonii uczestnicy niezwłocznie 

informują wychowawców lub kierownika wypoczynku. 

 

 

§ 3. 

Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wypoczynku 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni, przed rozpoczęciem wypoczynku zapoznają dzieci z zasadami 

dystansu społecznego i reżimu sanitarnego aktualnymi ze względu na etap zaawansowania 

stanu epidemicznego w dniu wyjazdu. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku 

numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru 

dziecka z wypoczynku we wszystkich sytuacjach powodujących konieczność 

natychmiastowego zakończenia uczestnictwa dziecka w wypoczynku (w tym ze względów 

zdrowotnych lub epidemicznych). 

4. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka przez kadrę 

kolonijną zgodnie z zaleceniami MZ GIS i MEN. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni wyposażają dziecko w środki higieny osobistej oraz 

indywidualne osłony nosa i ust w ilości wystarczającej na czas wypoczynku. 

 

 

§ 4. 

Transport uczestników 

 

1. Dojazd na miejsce wypoczynku i powrót odbywają się w formie transportu zorganizowanego 

(autokar) zgodnie z obowiązującymi powszechnie zasadami. W przypadku wyrażenia takiej 

chęci przez rodziców/opiekunów prawnych istnieje możliwość transportu własnego. 
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2. Dziecko na zbiórkę przed wyjazdem odprowadza do autokaru i odbiera po powrocie z 

autokaru tylko jedna osoba (rodzic/opiekun prawny lub osoba pisemnie przez niego 

upoważniona). Osoba ta 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 odpowiednio przed rozpoczęciem lub zakończeniem wypoczynku. Osoba ta 

stosuje się do aktualnych zaleceń odnośnie dystansu społecznego, zasłaniania ust i nosa, 

noszenia rękawiczek jednorazowych. Osoby odprowadzające i odbierające dzieci nie 

wchodzą do autokaru. 

3. Postój w trakcie transportu będzie odbywał się w miejscach gwarantujących ograniczony do 

minimum kontakt z osobami trzecimi. 

 

 

§ 5. 

Miejsce wypoczynku 

 

1. Program wypoczynku realizowany jest w miejscu wypoczynku i jego najbliższej okolicy w 

sposób zapewniający ograniczony kontakt z osobami trzecimi i minimalizujący bezpośredni 

kontakt między grupami wychowawczymi. 

2. Kadra, wkrótce po przyjeździe na miejsce wypoczynku przedstawi uczestnikom aktualne 

zasady i ograniczenia w zakresie reżimu sanitarnego obowiązujące podczas wypoczynku - w 

tym poinstruuje o sposobie mycia i dezynfekcji rąk oraz używania maseczek higienicznych. 

Przygotuje również i zamieści w widocznym miejscu plakaty informujące o sposobie mycia 

i dezynfekcji rąk.   

3. Podczas wypoczynku, poza sytuacjami wyjątkowymi, nie przewiduje się odwiedzin rodziców. 

4. Uczestnicy są zakwaterowani w pokojach/domkach z zachowaniem zmniejszonego 

zagęszczenia przy założeniu, że w jednym pokoju/domku są zakwaterowani uczestnicy 

należący do tej samej grupy wychowawczej. 

5. Posiadany sprzęt i przybory do zajęć oraz wspólnie użytkowane przez uczestników i kadrę 

wypoczynku powierzchnie dotykowe typu poręcze, klamki, blaty, włączniki są regularnie 

czyszczone z użyciem detergentu lub środków dezynfekujących. 

6. Podczas wypoczynku uczestnicy i kadra szczególnie dbają o własny porządek i czystość oraz 

porządek i czystość użytkowanego sprzętu i przyborów. 

7. Uczestnicy i kadra wypoczynku mają obowiązek regularnego i dokładnego mycia oraz 

dezynfekowania rąk. 

 

 

§ 5. 

Organizator/kadra wypoczynku 
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1. Organizator umożliwia rodzicom/opiekunom prawnym szybką ścieżkę komunikacji poprzez 

podanie do wiadomości numerów telefonów do kierownika/kadry wypoczynku. 

2. Organizator przed rozpoczęciem wypoczynku organizuje szkolenie kadry wypoczynku z 

zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie Covid-19.  

3. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, 

instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów 

infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed 

rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych 

 

 
 
 
 
 


