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RE

REGULAMIN OBOZU REKREACYJNO-SPORTOWEGO
W CZŁUCHOWIE W DNIACH 5-15.08.2020 r.
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących
w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy BHP, p.poż.,
regulamin obozu, kąpieli, wycieczek) oraz do przestrzegania poleceń Kadry (kierownika,
wychowawców, trenerów, ratownika).
2. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości - aktualną
legitymację szkolną oraz dostarczyć kompletnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną do 14 lipca
2020 r.
3. Uczestnik obozu jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania
alkoholu, palenia papierosów lub e-papierosów, używania i posiadania narkotyków lub innych
środków odurzających. Użycie ww. używek będzie skutkować zawiadomieniem
Rodziców/Opiekunów prawnych i zobowiązanie ich do niezwłocznego zabrania Uczestnika z
obozu na własny koszt.
4. Uczestnik obozu zobowiązany jest do:
- korzystania z telefonów komórkowych jedynie w godz. 20.00 - 22.00 (w pozostałych godzinach –
za zgodą wychowawcy),
- dbanie o codzienną higienę osobistą,
- dbanie o dezynfekcję rąk i przestrzeganie zasad zapobiegawczych zakażeniu COVID-19
- nie oddalania się z terenu zakwaterowania lub miejsca zajęć,
- utrzymywania porządku na terenie obozu i w pokojach,
- brania czynnego udziału w zajęciach programowych,
- zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami kultury i współżycia
społecznego.
5. Uczestnik (lub jego Rodzice, Opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone
przez niego podczas podróży lub pobytu na miejscu.
6. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, rzeczy osobiste,
środki higieny osobistej) – szczegółowe informacje podano w „Informacji dla Rodziców”.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe,
środki płatnicze oraz inne rzeczy pozostawione przez Uczestników podczas pobytu oraz w
środkach transportu.
8. W przypadku naruszenia regulaminu obozu, a w szczególności: wandalizmu, umyślnej
dewastacji ośrodka oraz samowolnego opuszczania ośrodka uczestnik może być wydalony z
obozu na koszt rodziców.
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HIGIENY W CZASIE OBOZU LETNIEGO „CZŁUCHÓW 2020”

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID 19
1. Po wejściu do budynku Uczestnicy niezwłocznie dezynfekują ręce przy użyciu płynu
znajdującego się przy drzwiach wejściowych.
2. Każdy Uczestnik myje dokładnie ręce wodą z mydłem przez minimum 30 sekund:
− po wejściu do budynku (w pokoju);
− każdorazowo po skorzystaniu z toalety;
− przed każdym posiłkiem.
3. Staramy się nie dotykać twarzy, zwłaszcza ust, nosa, oczu.
4. W przypadku wystąpienia kaszlu koniecznie zasłaniamy usta i nos chusteczką lub kaszlemy
w zgięcie łokcia.
5. Uczestnik zgłasza natychmiast Trenerowi swoje złe samopoczucie.
6. Uczestnicy zachowują w miarę możliwości dystans – nie przytulamy się, unikamy siedzenia
razem na łóżkach i blisko siebie w innych miejscach.
7. Podczas wyjścia z miejsc zakwaterowania, poruszaniu się na terenie ośrodka, wycieczek poza
miejsce pobytu każdy uczestnik, kadra ma przy sobie maseczki, by użyć ich w przypadku
kontaktów zewnętrznych (również w podróży) lub przy wejściach do miejsc publicznych –
sklepy, muzea, inne.

