
Oświadczenie  rodzica /  opiekuna prawnego uczestnika  obozu w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym  ,,
Barka   ”  w  miejscowości   Jarosławiec   w  terminie  ……………………..   organizowane  przez  Biuro
Turystyki Szkolnej  Barabasz Artur Pokorny   Dane uczestnika /uczestnika  obozu 

………………………………………...

………………………………………..

imię i nazwisko  adres tel 

 Dane rodzica / opiekuna prawnego uczestnika obozu 

 Ja  ……………………………………………..  będący  rodzicem  (  opiekunem  prawnym  )  oświadczam
pisemnie  że j moje dziecko ( uczestnik  obozu  )                                    

1. Jest  zdrowe   (   tj  w  dniu  rozpoczęcia   obozu    nie  wykazuje  objawów  infekcji   oraz  objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

2. Nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o
zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, 

3. Jest  przygotowane   przeze  mnie    do  stosowania  się  do  wytycznych  i  regulaminów  uczestnictwa
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych
zasad higieny( tym regularne mycie  rąk  ciepłą wodą z mydłem)      

4. uczestnik  kursu nauki pływania zapoznał się z niżej wymienionymi instrukcjami „

a) mycia rąk

 https: // gis.gov.pl/zdrowie/zasady – prawidłowego – mycia rąk                             

 b) dezynfekcji rąk        

 https: // gis.gov.pl/aktualności/jak -skutecznie – dezynfekować -ręce/

c prawidłowego zdejmowania maseczki

 https: // gis.gov.pl/ aktualności /jak prawidłowo – nałożyc i zdjąć maseczkę

 ……………………………………………………………………………………...

       ww      oświadczenie   potwierdza wyłącznie mój  stan wiedzy w chwili złożenia oświadczenia            



                                     Ponadto oświadczam , że 

Wyrażam  zgodę  na  dokonywanie   pomiaru  temperatury  mojemu  dziecku  w  trakcie  trwania  wypoczynku  przez
wychowawców lub personel medyczny 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w obozie sportowo – rekreacyjnym ……………………………...
Zapoznałem się z Regulaminem uczestników i zobowiązuje  się do jego stosowania

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

      2   Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z   wypoczynku w przypadku wystąpienia
u    niego  niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

3.Oświadczam, iż osoba odprowadzające dziecko na zbiórkę   lub do obiektu 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  przed rozpoczęciem wypoczynku

4.W przypadku gdy  u  dziecka jest zdiagnozowana choroba przewlekła , mogąca narazić je na cięższy   przebieg
choroby powiadomię  organizatora  kursu  W tym przypadku konieczne jest dostarczenie  opinii lekarskiej o braku
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wobozie sportowo – rekreacyjnym 

5.      zaopatrzę   moje dziecko (uczestnika wypoczynku) w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas   pobytu 
na wypoczynku

6.Oświadczenie jest  niezbędnym warunkiem  uczestnictwa dziecka  w  kursie nauki pływania  i  ne upoważnia do
ubiegania się o ewentualne świadczenia z tytułu  ubezpieczenia

7 Zapoznałem się z informacjami  na temat zakażenia COVID 19 , 

8. wyrażam zgodę  na przekazanie  terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych dziecka  w przypadku podejrzenia
zarażenia COVID 19.12 Jestem   świadomy , że nie ma gwarancji , iż udział w  kursie  nie spowoduje  zwiększenia
ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID -19 . o możliwości zarażenia dziecka siebie , moich
domowników  opiekunów i innych dzieci w czasie trwania  wypoczynku  COVID 11Wiem również , że ryzyko takie
istnieje i że /ww choroba prowadzić  do ujemnych skutków zdrowia  mojego dziecka Jestem świadomy /a iż podanie
nieprawdziwych informacji   narażam na kwarantannę  i  niebezpieczeństwo  utraty życia  lub zdrowia   wszystkich
uczestników opieki wraz z wychowawcami , opiekunami, pracownikami  jak również ich rodzin

Na wypadek zakażenia koronawirusem w trakcie  obozu sportowo- rekreacyjnego  zrzekam się wszelkich roszczeń w
związku  z ewentualnym zarażeniem mnie, moich domowników , oraz mojego dziecka COVID19 , z wyłączeniem gdy
do powyższego doszło  wskutek winy umyślnej lub nie wypełnienia prawidłowo swoich obowiązków.

 Data……………….

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

                                                                                             podpis rodzica / opiekuna prawnego 

                                                   



 Regulamin dla uczestników obozu sportowo – rekreacyjnego 

1. W   obozie   mogą brać udział  jedynie kursanci  zdrowi,niemający  objawów chorobowych ,  sugerujących
chorobę zakaźna. zgodnie z pisemnym oświadczeniem   rodzica lub  opiekuna prawnego  niemające objawów
chorobowych sugerujących  chorobę zakaźną,

2.  Na podstawie oświadczenia pisemnego   rodzica,  opiekuna prawnego w okresie 14 dni przed rozpoczęciem
obozu n ,  uczestnik obozu   nie powinien zamieszkiwać z osobą  przebywającą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych

3  Uczestnik obozu powinny być  samodzielny  w stopniu umożliwiającym  zrozumienie  wytycznych związanych
z zachowaniem dystansu  od 1,5m do  2 m  oraz przestrzegania i dbania higienę ( mycia i dezynfekcji rąk )

4. Uczestnik  obozu  powinien dostosowywać się do poleceń wychowawców :przestrzegać i dostosowywać się do
obowiązujących regulaminów.

5. W trakcie podróży  wymagane są maseczki .

6Podczas  wypoczynku  pomiędzy zajęciami  dozwolone jest przebywanie  tylko w swoich pokojach ,  które
powinny być często wietrzone.

6. Konieczne jest przestrzeganie regulaminu i higieny w związku z zagrożeniem COVid19

7.. Dezynfekcja rąk każdorazowo przed wejściem do wspólnych pomieszczeń , sal  dydaktycznych – wszędzie
tam gdzie płyny  dezynfekujące zostały umieszczone

8.Częste mycie  rąk  z użyciem mydła  z godnie  z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza prze i po korzystaniu z
toalet

9.Dezynfekowanie rąk przed użyciem i wydawaniem telefonów, dezynfekowanie telefonu  przed oddaniem do
depozytu.

10Poruszanie się w  swoich grupach nie mieszanie się z uczestnikami innych  grup na zajęciach 



11Zachowanie bezpiecznego  odstępu do 2 m od uczestników innych grup

12. zgłaszanie informacji  wychowawcy   o złym samopoczuciu własnym lub innego uczestnika obozu.

13  Stosowanie się do zachowań  pro higienicznych : unikania dotykania okolic  oczu, nosa  i ust zakrywania
podczas kaszlu  i kichania ust zgiętym łokciem  lub chusteczką i wyrzucenie jej natychmiast do kosza

14Dostosowywanie się i przestrzeganie wszystkich wytycznych związanych z COVid19 

15.  Przed spożyciem posiłków na obozie uczestników  obowiązuje :  obowiązkowa dezynfekcja rąk dostępnym
płynem  przy wejściu do stołówki ,  zajęcia  miejsca przy stole   ze  swoją grupa,  pamiętając  o  2 metrowym
dystansie   od  innych  grup  ,  używanie  tylko  swoich  sztućców ,  nieczęstowanie  innych  uczestników  swoim
posiłkiem , napojem  itp.

16. Obowiązkowe mycie rąk płynem dezynfekującym przy wyjściu ze stołówki

17. Odmowa lub nie przestrzeganie  ww wytycznych  dot. warunków zachowania higieny i dystansu społecznego
lub  stosowania  środków ochronnych  może być podstawą do przerwania udziału w w obozie . W w przypadku
rodzice są zobowiązani odebrać dziecko z  wypoczynku.

11. zakaz  :spożywania  używek  ,   oddalania  się  od  grupy  oraz   samodzielnego  opuszczenie  miejsca
wypoczynku !!!!!

 Regulamin dla rodzica ( opiekuna prawnego)

1 Rodzic (opiekun prawny)  zobowiązany jest  do  informowania swojego dziecka o konieczności stosowania się
do regulaminu i  obowiązujących zasad  sanitarnych  w związku z  pandemia i   słuchania  oraz  przestrzegania
poleceń  wychowawców grup, oraz kierownika obozu , pielęgniarki    itp.

2  Rodzic  /opiekun prawny  uczestnika ob  musi  udostępnić   organizatorowi wyjazdu  kontakt  zapewniający
bardzo szybka i sprawna komunikacje,

3. Rodzić ( opiekun prawny) zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku   w przypadku ,,
gdy u dziecka pojawią si ę  niepokojące objawy  choroby (podwyższona temperatura , kaszel katar, duszności)



4. Rodzic odprowadzający dziecko na   zajęcia  musi być zdrowy , bez żadnych objawów choroby zakaźnej , W
okresie  14  dni  przed  rozpoczęciem  obozu  dziecka  nie  powinien    zamieszkiwać  i  przebywać   z  osoba
przebywającą na kwarantanie lub w izolacji w warunkach domowych.

5 Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą ,  mogąca narazić  je na cięższy przebieg  zakażenia  rodzic
opiekun prawny) ma obowiązek powiadomić organizatora  zajęć  Przypadku u dziecka chorującego przewlekle
konieczne jest  przedstawienie   zaświadczenia lekarskiego lub ( opinii lekarskiej iż dziecko nie ma przeciwskazań
zdrowotnych  do udziału w  obozie  

6 Nie ma możliwości wysyłania paczek do dzieci.

7.Nie ma możliwości odwiedzin. Wejścia na teren ośrodka  lub odbioru tymczasowego  dziecka . Bardzo prosi się
o informowanie dziecka i przestrzeganie ww zakazu.

8.Wyjątkowo ewentualny odbiór dziecka możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem
obozu i odbywa się  prze brama wjazdową do ośrodka 

9 .Uczestnik , który opuścił teren Ośrodka z rodzicem lub opiekunem prawnym  nie ma możliwości powrotu na
obóz.

10  Odbiór dziecka z   obozu  jest konieczny w przypadku zachorowania dziecka

                                                                                 data i podpis……………………………..


	Ponadto oświadczam , że

