
Regulamin obozów UKS PLAS 2020 
 

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na 
przeprowadzenie obozów przy uwzględnieniu określonych 

ograniczeń sanitarnych. 
 
Organizator będzie stosował się do wytycznych: 
 

1.     Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, 
będą przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub 
zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie 
kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku. 

2.    Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy 
założeniu, że w jednym pokoju, są uczestnicy z tej samej grupy, w 
której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba 
osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób 
przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę. Liczba 
uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu 
obiektu będzie dostosowana, aby zapewnić dystans społeczny podczas 
pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć. 

3.    Pomiędzy turnusami obiekt będzie poddany dodatkowemu sprzątaniu 
i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, 
włączników. 

4.    Osoby zatrudnione podczas wypoczynku zaopatrzone będą w 
indywidualne środki ochrony osobistej. 

5.     Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności 
zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki. 

6.    Zapewniona zostanie stała obecność lub możliwość natychmiastowej 
interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza. 

7.    Przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizowane zostanie 
szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad 
bezpieczeństwa w okresie COVID19.  

8.   Organizacja zajęć będzie zaplanowana w taki sposób, aby 
zminimalizować bezpośrednie kontakty poszczególnych grup podczas 
pobytu.  

9.    Ograniczone do minimum zostaną wyjścia do miejsc publicznych. 
10. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, regularnie czyszczone z 

użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. 
 
  
  



Obowiązki rodzica: 
1.     Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer 

telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 
2.    Zobowiązują się do niezwłocznego do 12 godzin odbioru dziecka z 

wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących 
objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 
duszności). 

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

4.    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. 

5.    Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony 
nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku. 

6.    Ograniczone zostają odwiedziny rodziców. 
 
Obowiązki uczestnika: 
 
I. Uczestniku, jesteś zobowiązany do: 

1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców obozu. 
2. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie: 

w szczególności zabezpieczania się przed zarażeniem się 
coronavirus covid-19 oraz regulaminem  kąpieli, p. poż., wycieczek 
itp. 

3. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia, a w szczególności: 
• punktualnego przybywania na posiłki, 
• dokładnego odkażenia rąk przed posiłkami 
• przestrzegania podstawowych zasad higieny  
• Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, z 

która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma 
gorączkę. 

• obowiązkowego udziału w imprezach i zajęciach obozowych, 
• dbania o porządek w salach i na terenie całego obiektu, 
• dbania o higienę osobistą, 
• przestrzegania ciszy nocnej. 

4. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, 
opalania się, wycieczek, zajęć sportowo-rekreacyjnych. 
5. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszelkie 
zauważone przez siebie usterki i nieprawidłowości zagrażające zdrowiu i 
życiu. 



6. Okazywania innym, a w szczególności słabszym i młodszym pomocy 
i życzliwości. 

II. Uczestniku, zabrania Ci się: 

1. Niszczenia i dewastowania sprzętu będącego w dyspozycji obozu 
pod groźbą odpowiedzialności finansowej. 

2. Samowolnego oddalania się: od grupy,  z terenu obozu, miejsca 
zajęć itp. 

3. Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków 
odurzających np. narkotyki. 

4. Zawierania przypadkowych znajomości z osobami spoza 
uczestników i obsługi kolonii. 

III. Uwaga - interpretacja sytuacji nie objętych powyższym 
regulaminem należy do kierownika  i wychowawców obozu. 
 
      Za niestosowanie się do w/w regulaminu i rażące jego 
naruszanie 
możesz zostać ukarany: 

• upomnieniem wychowawcy grupy, 
• upomnieniem kierownika obozu, 
• ustną naganą na forum wszystkich uczestników obozu, 
• pisemną naganą z powiadomieniem Rodziców i szkoły, 
• wydaleniem z obozu na koszt Rodziców, bez zwrotu jakichkolwiek 

kosztów 

pobytu i przejazdu oraz powiadomienie pisemne szkoły. 
 
  



Regulamin kąpieli 
        Ze względu na wysoki stopień zagrożenia zdrowia i życia 
podczas kąpieli bezwzględnie nakazujemy do zapoznania się i 
przestrzegania poniższego regulaminu. 

1. Kąpiel może odbywać się w miejscu uprzednio zbadanym przez 
ratownika i ściśle określonym. 

2. Kąpiel może odbywać się tylko w obecności wychowawcy (innych 
wyznaczonych osób) i zawsze pod kontrolą ratownika lub osoby 
posiadającej odpowiednie kwalifikacje. 

3. Kąpiel może odbywać się w grupach zorganizowanych. 
4. Zabrania się wchodzenia do wody bez wiedzy i zgody opiekuna. 
5. W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotów głowy a także 

innych dolegliwości należy natychmiast wyjść z wody i powiadomić 
o tym opiekuna. 

6. W przypadku sygnału alarmu lub zauważenia tonięcia należy wyjść 
z wody i powiadomić ratownika. 

7. Pomocy tonącemu w wodzie może udzielać tylko osoba 
wykwalifikowana, natomiast inni mogą udzielać pomocy tylko na 
brzegu. 

8. Zabrania się niszczenia sprzętu kąpieliska oraz zanieczyszczania 
wody i zaśmiecania terenu przybrzeżnego. 

9. Należy pamiętać o zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas 
kąpieli, unikać lekkomyślnych żartów, potrąceń, wrzucania do 
wody itp. 

 


