
____________________ 
       (imię i nazwisko Dziecka) 

 

Regulamin uczestnictwa MIKo-TUR ZIMA 2022 

 

1. W obozie mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców niemające objawów 
chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. 
 

2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci nie powinny 
zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 
 

3. Dzieci powinny być samodzielne w stopniu umożliwiającym zrozumienie przez nie obowiązków związanych z 
zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny. 
 

4. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników obozu muszą udostępnić organizatorowi wyjazdu kontakt zapewniający 
szybką komunikację (numer telefonu w karcie kwalifikacyjnej). 
 

5. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników obozu zobowiązują się do niezwłocznego - do 12 godzin - odbioru dziecka z 
kolonii w przypadku gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 
duszności). W przypadku zabrania dziecka z obozu nie będą zwracane koszty z tytułu niewykorzystanych świadczeń.  
W momencie podejrzenia lub zachorowania Rodzic/Opiekun nie będzie zgłaszał żadnych pretensji do Organizatora.  
 

6. Tylko jeden z Rodziców lub Opiekunów prawnych może odprowadzić dziecko do autokaru. 
 

7. Rodzic odprowadzający dzieci na zbiórkę wyjazdową musi być zdrowy, bez żadnych objawów choroby zakaźnej. W 
okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie powinien zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie 
lub izolacji w warunkach domowych. 
 

8. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic lub prawny 
opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku telefonicznie 
lub mailowo do 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych 
konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.  
 

9. Rodzic musi dostarczyć wypełnione Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (wzór oświadczenia wysłany w załączniku). W 
dniu wyjazdu dziecko musi je mieć podczas wejścia do autokaru.   
 

10. W przypadku dowozu dziecka własnym transportem Rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do zastosowania się do 
regulaminu dostarczenia dziecka na obóz i odbioru przez Rodzica lub opiekuna prawnego wraz z Oświadczeniem o stanie 
zdrowia dziecka w dniu rozpoczęcia obozu.  
 

11. Rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas wypoczynku oraz w 
trakcie podróży.   
 

12. Podczas zbiórki na obóz oraz przyjazdu prosimy odprowadzać bądź odbierać dzieci w pojedynkę.  
 

13. Miejsce zbiórki pozwala na zachowanie dystansu społecznego. Prosimy o jego zachowanie. 
 

14. Zalecamy w tym roku indywidualne dostarczenie dziecka na obóz.  

UWAGA!! W zawiązku z zaistniałą sytuacją:  

• nie istnieje możliwość wysłania paczki dla dziecka 

• ma możliwości odwiedzin dziecka podczas obozu 

• Rodzic/Opiekun nie może wejść do autokaru 

• telefony uczestników będą znajdowały się w depozycie wychowawcy - dzieci będą miały wydawane telefony tylko w 
wyznaczonych dniach i na określony czas 
 

 

 

                                                                                                                   ____________________________ 
                                                                                                                  (czytelny podpis Rodzica/Opiekuna) 


