Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Regulamin uczestnika kolonii, uwzględniający wytyczne
w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na stan zagrożenia
epidemiologicznego COVID-19.
Uczestnik kolonii/obozu zimowego pamięta zawsze, aby szanować swych wychowawców
oraz koleżanki i kolegów.
1. Każdy uczestnik kolonii musi być:
 Koleżeński, zawsze chętny do pomocy młodszym;
 Wesoły, uśmiechnięty;
 Zaradny w każdych okolicznościach;
 Dbać o dobre imię kolonii;
2. Uczestnik kolonii ma prawo do:
 Uczestniczenia w wyborach do samorządu kolonii;
 Brania czynnego udziału we wszystkich zajęciach oraz przekazywania własnych
pomysłów, które pomogą uatrakcyjnić program wypoczynku;
 Korzystania z całego zaplecza turystyczno-rekreacyjnego ośrodka;
 Udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach, za które może otrzymać nagrody
i pochwały;
 Bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kierownika bądź
wychowawcy grupy, a także lekarza i pielęgniarki.
3. Uczestnik kolonii zobowiązany jest do:
 Nieoddalania się z terenu ośrodka bez zgody opiekunów grupy lub kierownika;
 Dbanie o ład i porządek na terytorium ośrodka, jak również o czystość osobista;
 Przestrzegania w/w regulaminu jak również regulaminu przeciwpożarowego,
grupy dyżurnej, poruszania się po drogach i transportu drogowego.
4. Uczestnik kolonii/obozu może być za swoje dobre zachowanie nagrodzony.
5. Uczestnik kolonii/obozu obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu,
palenia tytoniu w ośrodku i poza nim.
6. Za rażące przewinienia i nie przestrzeganie regulaminu uczestnik może być ukarany:
 Upomnieniem i naganą opiekuna grupy;
 Upomnieniem i nagana przez kierownika grupy na apelu;
 Wysłaniem listu do rodziców lub telefonicznym powiadomieniu o nagannym
zachowaniu;
 Wydaleniem z kolonii.

Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa podczas wypoczynku
w okresie epidemii COVID – 19
,
1. Wprowadza się dodatkowe zabezpieczenia zmniejszające i minimalizujące ryzyko
zarażenia koronawirusem uczestników podczas pobytu na wypoczynku.
2. Uwzględnia się działania, które minimalizują możliwość zakażenia.
3. Pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, działanie nie pozwalają
w 100% wyelimować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzice/prawni
opiekunowie zobowiązani zostają do podpisania stosownych Oświadczeń (załącznik
nr 2).
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku:
 Ograniczamy liczbę kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach
zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 Stosujemy się w miejscu wypoczynku do regulaminów i wymogów określających
warunki bezpieczeństwa.
 Dbamy o kondycję fizyczną i racjonalne odżywianie.
 Unikamy dotykania oczu, nosa i ust.
 Regularnie myjemy dokładnie ręce wodą z mydłem oraz dezynfekujemy
je środkami do tego dostosowanymi.
 Stosujemy zasady ochrony podczas kichania i kaszlu (zakrywamy usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką).
 Zachowujemy bezpieczną odległość, zachowując co najmniej 2 metry odległości
z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
5. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia:
 Uczestnik kolonii zostaje odizolowany od grupy i umieszczony w izolatce.
 Kierownik kolonii zawiadamia rodziców i odpowiednie służby, które podejmują
dalsze kroki bezpieczeństwa.
6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
wypoczynku oraz właściwej opieki wychowawczej.
7. Regimin dostosowany został do „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów
wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.”, (załącznik nr 1 ), które w szczególności
odnoszą się do uczestników wypoczynku i obowiązków rodziców uczestników.

