Regulamin obozowicza
Witamy Cię wśród naszych uczniów!
Już niedługo - 23 sierpnia, na obozie adaptacyjnym w Antoniewie - rozpocznie się nasza
wspólna przygoda. Zapoznaj się z regulaminem obozu. Aby wszystkim było miło i byśmy mogli
dobrze się razem bawić, potrzebne są zasady, których wspólnie będziemy przestrzegać. Regulamin
obozu przeczytaj uważnie i podpisz swoim imieniem i nazwiskiem.
1. Szanując czas swój i innych, będę punktualnie stawiał(a) się na wszystkie zbiórki.
2. Po godzinie 22.00 na terenie całego ośrodka obowiązuje cisza nocna, w związku z tym nie
będę bez istotnej przyczyny opuszczał(a) swego pokoju, nie będę hałasował(a) i
przeszkadzał(a) współmieszkańcom.
3. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz stosowania innych używek.
4. Będę dbał(a) o czystość pokoju i stan powierzonego mi mienia.
5. Celem obozu jest integracja grupy, w związku z tym będę się starał(a) brać aktywny udział we
wszystkich formach zabawy i pracy.
6. Wychowawcy biorą za mnie odpowiedzialność podczas trwania obozu, w związku z tym nie
będę się oddalał(a) bez ich zgody.
7. Będę stosował(a) się do zasad reżimu epidemicznego – będę nosił(a) maseczkę w
zamkniętych miejscach publicznych, będę mył ręce wodą z mydłem i/lub dezynfekował je –
szczególnie przed wejściem do stołówki, po skorzystaniu z toalet, po wyjściu z sali
gimnastycznej, będę starał(a) się zachować dystans społeczny.
8. O wszystkich niepokojących zdarzeniach, o złym samopoczuciu swoim lub innych
uczestników obozu natychmiast powiadomię wychowawców.

Podpis uczestnika…………………………………………….

Regulamin dla rodziców
1. Przyjmuję do wiadomości, iż warunkiem uczestnictwa dziecka w obozie jest:
● brak u niego w dniu wyjazdu objawów sugerujących chorobę zakaźną,
● brak kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub podejrzaną o zakażenie w
okresie 14 dni przed rozpoczęciem obozu.
W dniu wyjazdu przekażę kierownikowi obozu moje oświadczenie co do spełnienia tych
wymagań.
2. Zgadzam się na dokonywanie pomiaru temperatury dziecka w drodze na obóz, podczas
pobytu i w drodze powrotnej.

3. Zaopatrzę dziecko w maseczki w ilości odpowiedniej do potrzeb wynikających ze znanych mi
wytycznych GIS, MEN i MZ dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dla
uczestników wypoczynku i ich rodziców.
4. Zgadzam się na poddanie dziecka izolacji w osobnym pomieszczeniu, gdy wystąpią u niego
stwierdzone przez wychowawcę niepokojące objawy choroby, a następnie na postępowanie
według wytycznych, o których mowa wyżej.
5. Zobowiązuję się do niezwłocznego – do 3 godzin – odbioru dziecka z obozu na żądanie
wychowawcy, gdy u dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby.

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego ………………………………………………

Proszę o przekazanie do sekretariatu Szkoły do 17 sierpnia 2020 r. podpisanych regulaminów wraz
wypełnioną kartą kwalifikacyjną uczestnika obozu.
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