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Dane organizatora: 1KS Ślęza Wrocław, Aleja I.J.Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław 

 

REGULAMIN 

dla uczestników obozu sportowego oraz ich rodziców/prawnych opiekunów  

Postanowienia ogólne 

1. 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: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-

wytyczne-men-gis-i-

mz?fbclid=IwAR0xrjkJpRIiCgi29vbsycfGKrkNEAba4MdOjFXI3XVtaF32xsB7YAHA37M (zwane 

dalej „Wytycznymi GIS”). 

2. Wprowadzenie niniejszego regulaminu jest obowiązkiem organizatora wypoczynku 

sformułowanym w Wytycznych GIS.  

3. Organizator będzie dokonywał bieżącej aktualizacji regulaminu w przypadku zmiany Wytycznych 

GIS.  

4. Wytyczne GIS mają pierwszeństwo przed zapisami niniejszego regulaminu. 

5. Organizator, wychowawcy, uczestnicy i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią 

niniejszego regulaminu i stosowania się do jego postanowień. 

I. Uczestnictwo w wypoczynku 

1. Zgodnie z Wytycznymi GIS uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci: 

a. zdrowe w dniu rozpoczęcia obozu sportowego (oznacza to, że w dniu rozpoczęcia obozu 

sportowego nie wykazują objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną), 

b. które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z 

osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku,  

c. przygotowane do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 

zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

2. Potwierdzenie warunków określonych w pkt 1a i 1b wymaga złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy 

oświadczenia przez rodziców uczestnika. Oświadczenie potwierdza wyłącznie stan wiedzy 

rodziców w tym zakresie.   

3. Przekazanie oświadczenia rodziców, o którym mowa w pkt 2 jest warunkiem koniecznym 

przyjęcia uczestnika na obóz sportowy. 

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

rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie w karcie 

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz dostarczyć organizatorowi opinię lekarską o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu 

sportowego.  

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz?fbclid=IwAR0xrjkJpRIiCgi29vbsycfGKrkNEAba4MdOjFXI3XVtaF32xsB7YAHA37M
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz?fbclid=IwAR0xrjkJpRIiCgi29vbsycfGKrkNEAba4MdOjFXI3XVtaF32xsB7YAHA37M
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz?fbclid=IwAR0xrjkJpRIiCgi29vbsycfGKrkNEAba4MdOjFXI3XVtaF32xsB7YAHA37M


II. Obowiązki rodziców/opiekunów 

1. Rodzice zobowiązani są do pouczenia swojego dziecka o konieczności stosowania się do zasad 

niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów sanitarnych, w tym do wypełniania poleceń 

wychowawców / trenerów.  

2. Rodzice zobowiązani są udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu 

lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 

3. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów choroby (podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, duszności), rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru 

dziecka z obozu sportowego. 

4. Rodzice winni zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 

pobytu na wypoczynku w ilości odpowiedniej do długości wypoczynku. 

5. Odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (w tym rodziców, dziadków) są zabronione w 

trakcie trwania obozu sportowego. 

III. Obowiązki uczestników 

1. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem (wszyscy) 

oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji (dzieci powyżej 6 roku życia). 

2. Uczestnicy zobowiązani są do powstrzymania się od kontaktów z uczestnikami z innych grup 

wychowawczych. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu jak również regulaminu 

obozu sportowego ustalonego przez kierownika obozu, a także zobowiązani są do stosowania się 

do poleceń wychowawców / trenerów. 

4. Odmowa stosowania się do warunków zachowania higieny, przestrzegania dystansu 

społecznego lub stosowania środków ochronnych może być podstawą do przerwania udziału w 

obozie sportowym. W takim przypadku rodzice zobowiązani są odebrać uczestnika z obozu 

sportowego. 

Postanowienia końcowe: 

1. Niniejszy regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony w związku z modyfikacją 

Wytycznych GIS lub innymi zmianami w przepisach. 

2. O zmianie regulaminu organizator poinformuje rodziców niezwłocznie, jednak nie później, niż 

w dniu rozpoczęcia wypoczynku. 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………… 

                                                                                                     Rodzic / Prawny Opiekun 


