
REGULAMIN LETNIEGO OBOZU KARATE – JANTAR 2021 

 

REGULAMIN. CZŚŚĆ OGÓLNA. 

1. W obozie może wziąć udział jedynie w pełni zdrowa osoba bez żadnych niepokojących objawów 
choroby. 

2. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek kulturalnego zachowania, przestrzegania zasad etyk i karate oraz 
utrzymywania porządku w swoim pokoju. 

3. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek przestrzegania regulaminów dotyczących korzystania  ze 
sprzętów i obiektów ośrodka, a także przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących zapobiegania zagrożeniu COVID-19. 

4. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń opiekunów i 
instruktorów. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, zobowiązany jest do 
zgłoszenia opiekunom wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości oraz niestosownych 
zachowań innych uczestników. 

6. W przypadku choroby czy złego samopoczucia należy natychmiast zwrócić się o pomoc do 
opiekuna. 

7. Na terenie obozu obowiązuje zakaz picia alkoholu i palenia papierosów, także elektrycznych. 

      Osoby niepełnoletnie mają bezwzględny zakaz picia alkoholu i palenia papierosów. 

8. Podczas obozu obowiązuje ograniczona możliwość korzystania z telefonów. Telefony zostaną 
zdeponowane u opiekunów i będą wydawane w porze sjesty poobiedniej. 

9. Wyjście poza teren obozu jest możliwe jedynie pod opieką instruktora. 

10. Korzystanie z kąpielisk otwartych oraz basenów, a także ze sprzętu wodnego dozwolone jest jedynie 
pod opieką instruktorów i ratowników. 

11. Na obozie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00 . Przebywanie poza swoim pokojem w 
czasie ciszy nocnej jest niedozwolone. 

12. Za szkody materialne wyrządzone na obozie koszty ponosi sprawca lub w przypadku jego niewykrycia 
wszyscy uczestnicy zdarzenia solidarnie. 

13. Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zdeponowania 
pieniędzy i rzeczy wartościowych u opiekuna. 

14. W kwestiach spornych głos decydujący ma opiekun. 

15. W przypadku niedostosowania się uczestnika do zasad obowiązujących na obozie organizator ma prawo 
wykluczyć uczestnika z udziału w obozie z powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów w celu 
odebrania w/w z obozu. 

 

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA. ZAGROŻENIE COVID-19. 

W związku z zagrożeniem wynikającym z epidemii COVID-19 każdy uczestnik obozu zobowiązany jest 

do przestrzegania szczególnych zasad higienicznych, a w szczególności: 

1. Stosowania się do zasad ustanowionych przez kierownictwo ośrodka – korzystania z płynów 

dezynfekujących ręce, zachowania zalecanego dystansu podczas posiłków i przemieszczania się 

po ośrodku. Dozowniki z płynem zostaną zamieszczone w widocznych miejscach tj. wejścia i 

wyjścia z ośrodka, przy wejściu do stołówki. 

2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do częstego mycia rąk z użyciem mydła. 



3. Wskazane jest, aby dzieci ograniczyły przemieszczanie się pomiędzy pokojami, w których są 

zakwaterowane i w mirę możliwości zachowały zalecany, bezpieczny dystans. 

4. Każdy z uczestników obozu zobowiązany jest do unikania kontaktów z osobami, które nie 

uczestniczą w obozie. 

5. Uczestnicy obozu zostaną poinstruowani przez rodziców oraz opiekunów o zachowywaniu porządku 

w pokojach, a w szczególności dopilnowania swoich rzeczy osobistych. 

6. Zakupy w sklepiku będą odbywały się pod kontrolą opiekuna. 

7. Każdy z uczestników obozu zobowiązany jest do stosowania zaleceń prozdrowotnych: 

      - unikania dotykania dłońmi okolic ust, oczu, nosa 

     - podczas kaszlu i kichania zakrywania ust i nosa. 

8. Wszyscy uczestnicy obozu zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem na     stołówkę. 

9. Posiłki będą wydawane przez obsługę kelnerską z bufetu. Uczestnicy obozu powinni sprawnie 

dokonywać wyboru dań po czym odebrać talerz z wybranym posiłkiem i usiąść w wyznaczonym 

miejscu. 

10. Podczas posiłku pilnujemy, aby korzystać tylko ze swoich sztućców, nie częstujemy się jedzeniem, 

pijemy tylko ze swojego kubka. 

11. Po wyjściu z jadalni obowiązkowo dezynfekujemy ręce. 

 

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE 

1. Każdy z Rodziców/Prawnych opiekunów ma obowiązek udostępnić organizatorowi wyjazdu dane 

kontaktowe, które pozwolą na szybką komunikację. 

2. W przypadku wystąpienia u dziecka uczestniczącego w obozie niepokojących objawów 

choroby ( podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności) Rodzic/Prawny opiekun 

zobowiązany jest niezwłocznie -do 12 godzin- odebrać dziecko z obozu. 

3. Rodzic odprowadzający dziecko na zbiórkę wyjazdową musi być zdrowy, bez objawów choroby. W 

okresie 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie powinien zamieszkiwać z osobą poddaną 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

4. Rodzice odprowadzający dzieci na wyjazd mają zakaz wchodzenia do autokaru. 

5. Jeśli dziecko cierpi na choroby przewlekłe, które grożą cięższym przebiegiem zakażenia 

Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym organizatora wypoczynku oraz 

dostarczyć opinię lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w obozie. 

6. W dniu wyjazdu Rodzice/ Opiekunowie prawni dostarczają kierownikowi wypoczynku 

wypełniony i podpisany druk oświadczenia. 

7. Rodzice powinni wyposażyć dzieci w indywidualne maseczki ochronne. 

8. Podczas trwania obozu zakazane są odwiedziny i przesyłanie paczek. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obowiązującym na obozie oraz zapoznałem z nim moje 

dziecko, które będzie uczestnikiem wyjazdu. Jednocześnie oświadczam, że akceptuję wszystkie jego 

postanowienia.  

 

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

                    Podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego 

 


