
ZAŁĄCZNIK	DO	REGULAMINU	OBOZÓW	LETNICH	SPORTIVA	2020	

opracowany	według	stanu	prawnego	na	dzień	10	czerwca	2020	r.	mający	zastosowanie	do	uczestników	

wypoczynku,	ich	rodziców/	opiekunów	prawnych	oraz	kadry	obozu	

I.	POSTANOWIENIA	OGÓLNE	

1. Niniejszy	Regulamin	obozu	turystyki	aktywnej	(dalej	 jako:	obóz)	ma	zastosowanie	w	okresie	
obowiązywania	 Rozporządzenia	 Ministra	 Zdrowia	 z	 dnia	 20	 marca	 2020	 r.	 w	 sprawie	
ogłoszenia	na	obszarze	Rzeczypospolitej	Polskiej	stanu	epidemii	 (Dz.	U.	z	2020	r.	poz.	491	z	
późn.	zm.).			

2. Podstawą	 wprowadzenia	 niniejszego	 regulaminu	 są	 „Wytyczne	 GIS,	 MZ	 i	 MEN	 dla	
organizatorów	wypoczynku	dzieci	 i	młodzieży”	opublikowane	w	dniu	29	maja	2020	roku	na	
stronie	internetowej	Ministerstwa	Edukacji	Narodowej	(zwane	dalej	„Wytycznymi	GIS”).			

3. Wprowadzenie	 niniejszego	 regulaminu	 jest	 obowiązkiem	 organizatora	 obozu	
sformułowanym	w	Wytycznych	GIS.			

4. Organizator	 obozu	będzie	 dokonywał	 bieżącej	 aktualizacji	 regulaminu	w	 przypadku	 zmiany	
wytycznych	GIS.			

5. Każdy	 uczestnik	 obozu	 zobowiązuje	 się	 przestrzegać	 warunki	 niniejszego	 regulaminu,	 a	
uczestnictwo	 w	 obozie	 jest	 równoważne	 z	 akceptacją	 jego	 treści	 przez	 uczestnika	 i	 jego	
rodziców/opiekunów	prawnych.			
	

II.	PRAWA	I	OBOWIĄZKI	RODZICÓW/OPIEKUNÓW	PRAWNYCH			

1. Rodzic/opiekun	prawny	zobowiązuje	się	do	podania	organizatorowi	obozu	numeru	telefonu,	
pod	 którym	 będzie	 dostępny	 całą	 dobę	w	 czasie	 trwania	 obozu,	 na	wypadek	 konieczności	
pilnego	 zawiadomienia,	 m.in.	 w	 przypadku	 sytuacji	 podejrzenia	 zakażenia	 lub	 wystąpienia	
jakichkolwiek	komplikacji	podczas	pobytu	na	obozie.	Rodzic/opiekun	prawny	zobowiązuje	się	
do	 niezwłocznego	 -	 nie	 dłużej	 niż	 do	 12	 godzin	 odbioru	 dziecka	 z	 obozu	 w	 przypadku	
wystąpienia	u	dziecka	niepokojących	objawów	chorobowych.		

2. Rodzic/opiekun	 prawny	 zobowiązuje	 się	 do	 zaopatrzenia	 uczestnika	 obozu	 sportowego	 w	
indywidualne	osłony	nosa	i	ust	do	użycia	podczas	pobytu	na	obozie,	w	ilości	odpowiedniej	do	
czasu	trwania	obozu	według	zaleceń	organizatora	obozu.			
	

III.	PRAWA	I	OBOWIĄZKI	UCZESTNIKÓW			

1. Każdy	uczestnik	obozu	ma	prawo	do:		
a)		pełnego	skorzystania	z	programu	obozu,			
b)		korzystania	z	urządzeń	i	sprzętów	rekreacyjno-sportowych	udostępnionych	przez	SPORTIVA,	

ale	wyłącznie	pod	opieką	i	zgodą	wychowawców/instruktorów,		
c)		uzyskania	w	każdej	sprawie	pomocy	ze	strony	kadry	obozu	i	ośrodka,		
d)		poszanowania	swoich	poglądów	i	przekonań,		
e)		kontaktowania	się	z	rodzicami/opiekunami	prawnymi	w	wyznaczonych	porach.			
	



2. Uczestnik	obozu	ma	obowiązek:		
a)	przestrzegać	 regulaminów	obozu	 i	hotelu,	w	którym	obóz	się	odbywa	oraz	 stosować	 się	do	

poleceń	wychowawców/instruktorów,	
b)	 realizować	 program	 obozu	 oraz	 punktualnie	 stawiać	 się	 na	 zajęciach	 i	 aktywnie	 w	 nich	

uczestniczyć,			
c)	dbać	o	czystość	 i	porządek	w	pokojach	i	 innych	pomieszczeniach	udostępnianych	na	terenie	

hotelu	oraz	o	powierzony	sprzęt,		
d)	odnosić	się	z	szacunkiem	 i	kulturą	do	wychowawców/instruktorów,	kolegów	i	 innych	osób	z	

obsługi	hotelu.			
e)	 przestrzegać	 ogólnych	 zasad	 bezpieczeństwa,	 dotyczących	 zwłaszcza	 kąpieli	 i	 ruchu	

	drogowego,		
f)	 informować	 kadrę	 obozu	 o	 każdym	 urazie,	 kontuzji,	 chorobie	 lub	 złym	 samopoczuciu,	

niedyspozycji	 i	 innych	 ograniczeniach	 uniemożliwiających	 udział	 w	 zajęciach	 (jeśli	 o	 wyżej	
wymienionych	 okolicznościach	 wiedzę	 zaczerpnęli	 rodzice/opiekunowie	 prawni	 uczestnika	
powinni	niezwłocznie	poinformować	kierownika	obozu,	lub	wychowawcę/instruktora).			

g)	dbać	o	higienę	i	schludny	wygląd.			
	
3. Obecność	 na	 wszystkich	 zajęciach	 jest	 obowiązkowa,	 a	 niemożność	 wzięcia	 udziału	 należy	

każdorazowo	zgłosić	u	wychowawcy/instruktora	przed	rozpoczęciem	zajęć.		
4. W	 kwestiach	 spornych	 i	 konfliktowych	 między	 uczestnikami	 obozu	 należy	 zwracać	 się	 do	

wychowawców/instruktorów	i	kierownika	obozu.			
5. Uczestnikowi	 nie	wolno	 samowolnie	 oddalać	 się	 od	 grupy,	 szczególnie	 poza	 teren	 ośrodka	

bez	wiedzy	i	zgody	wychowawcy/instruktora.			
6. Cisza	nocna	obowiązuje	od	godziny	22.00	do	06.00.			
7. W	 trakcie	 zajęć	 i	 ciszy	 nocnej	 obowiązuje	 bezwzględny	 zakaz	 używania	 telefonów	

	komórkowych,	smartfonów,	ipadów,	tabletów,	konsol,	komputerów	itp.			
8. Rodzice/opiekunowie	 uczestnika	 ponoszą	 materialną	 (finansową)	 odpowiedzialność	 za	

szkody	przez	niego	wyrządzone	w	trakcie	pobytu	na	obozie.			
9. W	czasie	podróży,	podczas	postoju	autokaru	na	parkingu	należy	 ściśle	przestrzegać	zaleceń	

wychowawców/instruktorów.			

	

IV.	PRAWA	I	OBOWIĄZKI	ORGANIZATORA			
	

1. Organizator	zapewnia	na	miejscu	obozu	opiekę	medyczną.			
2. Organizator	ma	prawo	wymagać	od	uczestników	obozu	regularnego	i	dokładnego	mycia	rąk	

wodą	i	mydłem	oraz	stosowania	środków	dezynfekcyjnych.			
3. Organizator	ma	prawo	do	wykonywania	regularnych	bezdotykowych	pomiarów	temperatury	

uczestników	obozu	oraz	kadrze	obozu.			
4. W	 przypadku	 poważnego	 naruszenia	 regulaminu	 obozu	 Kadra	 obozu	 I	 Organizator	 obozu	

zastrzega	sobie	prawo	stosowania	środków	dyscyplinujących,	takich	jak	upomnienie,	nagana	i	
rozmowa	ostrzegawcza	z	powiadomieniem	rodziców	lub	opiekunów	prawnych.	W	przypadku	
gdy	 środki	 te	 	okażą	 się	 nieskuteczne	 lub	 gdy	 nieprzestrzeganie	 regulaminu	 narusza	 prawa	
innych	 uczestników	 obozu,	 uczestnik	 może	 zostać	 skreślony	 z	 listy	 uczestników,	 a	 po	



wcześniejszym	 zawiadomieniu	 rodziców	 wydalony	 z	 obozu	 na	 koszt	 własny	
rodziców/opiekunów	 prawnych.	 W	 takim	 wypadku	 osoba	 odpowiedzialna	 za	 uczestnika	
(rodzic	lub	opiekun	prawny)	powinna	odebrać	dziecko	w	ciągu	48	godzin.		
	

V.	ZASADY	REALIZACJI	PROGRAMU	OBOZU	

1. Program	 obozu	 w	 miarę	 możliwości	 będzie	 realizowany	 w	 miejscu	 obozu	 lub	 w	 jego	
najbliższej	okolicy,	w	miejscach	zapewniających	ograniczony	kontakt	z	osobami	trzecimi.			

2. Infrastruktura	obiektu	i	sprzęt	sportowy	będą	regularnie	czyszczone	z	użyciem	detergentu	lub	
innych	środków	dezynfekujących.			

3. Sale	 do	prowadzenia	 zajęć	 będą	 regularnie	wietrzone,	 sprzątane,	 a	 klamki	 drzwi	 oraz	 stoły	
będą	dezynfekowane.			

	

VI.	PROCEDURY	ZAPOBIEGAWCZE:	PODEJRZENIE	ZAKAŻENIA	KORONAWIRUSEM	U	UCZESTNIKA,	
KIEROWNIKA	LUB	WYCHOWAWCY/INSTRUKTORA	OBOZU	

1. Kierownik	obozu	lub	wskazany	przez	niego	wychowawca/instruktor	w	przypadku	wystąpienia	
u	 uczestnika	 obozu,	 kadry	 obozu	 niepokojących	 objawów	 sugerujących	 zakażenie	
koronawirusem,	 po	 konsultacji	 z	 obozową	 opieką	medyczną,	 bez	 zbędnej	 zwłoki	 odizoluje	
osobę	w	przeznaczonym	do	tego	 	pomieszczeniu	oraz	skontaktuje	się	telefonicznie	ze	stacją	
sanitarno-epidemiologiczną/szpitalnym	 oddziałem	 zakaźnym,	 a	 w	 przypadku	 uczestnika	
obozu	z	rodzicem/opiekunem	prawym.	W	razie	pogarszania	się	stanu	zdrowia	zadzwoni	pod	
nr	999	lub	112	i	poinformuje	o	podejrzeniu	zakażenia	koronawirusem.		
	

VII.	POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

1. Niniejszy	Regulamin	obowiązuje	od	dnia	3	lipca	2020	r.			
2. Niniejszy	 regulamin	 może	 zostać	 w	 każdym	 czasie	 zmieniony	 w	 związku	 z	 modyfikacją	

Wytycznych	GIS	lub	innymi	zmianami	w	przepisach.			
3. O	zmianie	regulaminu	organizator	poinformuje	rodziców	niezwłocznie	jednak	nie	później	niż	

w	dniu	rozpoczęcia	wypoczynku.		
5. 	Załącznik	do	Regulaminu:	Oświadczenie	rodzica/opiekuna	prawnego	uczestnika	obozu.			
	


