
Warunki uczestnictwa w  kolonii 

w związku z występowaniem sytuacji zagrożenia epidemicznego

1. W wypoczynku mogą wziąć udział wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz te, które w okresie ostatnich 14 dni 
przed rozpoczęciem wypoczynku nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Również osoby odprowadzające 
dziecko i odbierające je  nie powinny wykazywać objawów infekcji, a przekazanie i 
odbiór dziecka powinny do minimum ograniczyć możliwość kontaktu opiekunów z 
innymi dziećmi.

2. Rodzice są obowiązani przedłożyć organizatorowi oświadczenie o stanie zdrowia 
dziecka  i  nie zamieszkiwaniu z osobą przebywającą na kwarantannie lub  izolacji w 
warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. (druk w 
załączeniu)

3. Rodzice są obowiązani do udostępnienia organizatorowi i kierownikowi 
wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

4. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego (do 12 godzin) odbioru dziecka z 
wypoczynku w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby 
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

5. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu muszą być  zdrowe, bez 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej,  nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed 
rozpoczęciem wypoczynku.

6. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy 
przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować 
organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie 
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

7. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest 
dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
wypoczynku.

8. Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia uczestnika wypoczynku w indywidualne 
osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku (maseczki wielorazowe).



9. Podczas trwania wypoczynku uczestnicy są zobowiązani do zachowywania 
dystansu społecznego oraz regularnego mycia rąk wodą z mydłem.

10. Podczas trwania wypoczynku odwiedziny osób bliskich (rodzice, dziadkowie) 
będą ograniczone do minimum tylko i wyłącznie za zgodą kierownika wypoczynku, 
w wyznaczonym miejscu z zachowaniem reżimu sanitarnego (osłona ust, nosa, 
rękawiczki lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu). Odwiedzający muszą być 
zdrowi, bez oznak infekcji.



Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

Ja  niżej podpisany:   ….................................................................................…......... 
                                            (imię i nazwisko)

zamieszkały: …..................................................................................................…......
                               (adres) 

Oświadczam, że  moje dziecko………………………………………………………
                                                               (imię i nazwisko)

1. jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób,

2. nie  miało  kontaktu,  nie  zamieszkiwało  w  okresie  14  dni  przed

rozpoczęciem  wypoczynku   z  osobą  zakażoną  Covid  –  19,  lub

podejrzaną o zakażenie oraz nikt z członków najbliższej  rodziny nie

przebywa na kwarantannie ani w izolacji domowej.

Jednocześnie  oświadczam,  że  jestem  świadomy  pełnej  odpowiedzialności  za
dobrowolne wysłanie dziecka na kolonie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Mimo  wprowadzonych  podczas  trwania  kolonii,  w  czasie  zajęć,  w  czasie
zakwaterowania  i  wyżywienia,  podróży  autokarem,  obostrzeń  sanitarnych  i
wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, ze podczas kolonii
może dojść do zakażenia, wobec czego zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12
godzin odbioru dziecka z kolonii w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
choroby ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka w czasie trwania kolonii nie
będę wnosił  skarg, zażaleń, pretensji  do organizatora wypoczynku, nie będę żądał
odszkodowań będąc świadomym zagrożenia epidemicznego panującego w kraju.
Zobowiązuję się do poinformowania organizatora wypoczynku o wszelkich zmianach
w sytuacji zdrowotnej dotyczącej zakażenia Covid – 19 w mojej rodzinie i w moim
najbliższym otoczeniu,

 ………………………………………………
  (data i czytelny podpis)

Dane kontaktowe do szybkiej komunikacji:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
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