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REGULAMIN OBOZU PIŁKARSKIEGO ZWIERZYNIEC 2022

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.  Obóz  piłkarski  organizowany  jest  w  terminie  25-31.07.2021  r.  Numer  zgłoszenia   wypoczynku  to  1073/LUB/L-2022  Udział  dziecka  w
wypoczynku jest równoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu oraz procedur związanych z epidemią COVID-19. 

§ 2. ORGANIZATOR
1. Organizator zobowiązuje się do: 

1) realizacji wypoczynku zgodnie z wytycznymi GIS, MEN, MZ; 
2) przeszkolenia kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur dotyczących epidemii COVID-19; 
3) realizacji zajęć zgodnie z programem; 
4) realizacji zajęć z zachowaniem reżimu sanitarnego; 
5) zapewnienia materiałów do zajęć; 
6)  natychmiastowego  powiadomienia  rodziców  uczestnika  zajęć  o  zaistniałych  wypadkach,  urazach,  problemach  zdrowotnych  i
wychowawczych; 
7) przygotowania infrastruktury do realizacji programu zajęć gwarantującej zachowanie zasad BHP, ppoż. i reżimu sanitarnego; 
8) przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. UCZESTNIK
1. Każdy uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa, przepisów
BHP, regulaminów obiektów zwiedzanych oraz wytycznych GIS dotyczących epidemii COVID-19. 
2. Uczestnicy wypoczynku są zdrowi w dniu wypoczynku, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu w karcie kwalifikacyjnej o
braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną COVID-19. 
3.  Uczestnicy  wypoczynku  nie  zamieszkiwali  z  osobą przebywającą na  kwarantannie/  izolacji  i  nie  mieli  kontaktu  z  osobą podejrzaną  o
zakażenie  COVID-19  w  okresie  14  dni  przed  rozpoczęciem  wypoczynku,  co  stwierdza  się  na  podstawie  oświadczenia  rodziców  dziecka,
prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku. 
4. Uczestnicy będą mieli mierzoną temperaturę przed/w trakcie trwania wypoczynku, jeśli będzie podejrzenie jej wzrostu.
5. Każdy uczestnik jest przypisany do swojej grupy. 
6. Każdego uczestnika obowiązuje ustalona cisza nocna od godz. 22.00 do godziny 7.00.
7. Przyjmowanie leków musi być konsultowane z wychowawcą.
8. Uczestnika obowiązuje punktualność względem zajęć treningowych zaplanowanych zgodnie z harmonogram.
6. Uczestnik wypoczynku ma OBOWIĄZEK: 

1) uczestniczenia w zajęciach programowych, 
2)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny dotyczących COVID-19, dotyczących m. in. zachowania dystansu 2 m od innych
osób, mycia i dezynfekcji rąk; 
3) natychmiastowego informowania wychowawców o złym samopoczuciu, chorobie, wypadku oraz sytuacji stwarzającej zagrożenie
dla życia i zdrowia innych; 
4) wykonywania poleceń osoby prowadzącej zajęcia; 
5) szanowania cudzej i osobistej własność; 
6) doceniania i szanowania pracy innych;
 7) przestrzegania zakazu oddalania się od grupy bez wiedzy wychowawcy; 
8) dbania o czystość, porządek i mienie ośrodka zakwaterowania oraz w miejscach odbywania zajęć; 

7. Uczestnik wypoczynku ma PRAWO: 
1) wpływać na program wypoczynku poprzez zgłaszanie do wychowawcy swoich propozycji oraz brać udział w przygotowywaniu i
prowadzeniu zajęć zorganizowanych;
2) zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy; 
3) do radosnego wypoczynku i miłego spędzania czasu. 

8. Samowolne oddalenie się dziecka od grupy, nie wykonywanie poleceń wychowawców i regulaminów będzie karane upomnieniem, a w
ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w wypoczynku. 
9. Uczestnik ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego za zgodą wychowawcy lub w porze ku temu wyznaczonej.
10. Za wszelkie zniszczenia wynikające ze złej eksploatacji pomieszczeń i urządzeń obowiązuje odpowiedzialność materialna rodzica uczestnika.
11. Organizator przewiduje nagrody dla uczestników wypoczynku za wzorowe zachowanie i udział w konkursach

Lublin, 25.07.2022 ………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

                                                                                                                                     


