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REGULAMIN UCZESTNICTWA TURNUSU REHABILITACYJNEGO W POGORZELICY  

W TERMIENIE 14.08 - 27.08.2022r. 

1. Uczestnik wypoczynku: 

•  jest zdrowy (brak infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną) w dniu 

wyjazdu, 

• nie zamieszkiwał z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miał kontaktu 

z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, 

• jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych 

z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie 

przepisów i zasad higieny. 

 

2. Rodzice/prawni opiekunowie Uczestnika wypoczynku: 

• udostępniają Organizatorowi i Kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 

zapewniający szybką komunikację (w karcie kwalifikacyjnej), 

• zaopatrują Uczestnika wypoczynku w maseczki i przybory higieny osobistej, 

• 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, biegunka, wymioty lub wysypka), 

• zapewniają, że osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub 

izolacji, 

• jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-

19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie 

zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. 

 

3. Uczestnicy turnusu zobowiązani są do: 

• regularnego mycia rąk wodą z mydłem, 

• uczciwego i rzetelnego wykonywania i podawania opiekunowi medycznemu grupy wyników 

badań poziomu glukozy we krwi oraz przestrzegania zaleceń opiekunów medycznych w 

zakresie diety i dawek  insuliny, 

• przestrzegania bieżących poleceń wychowawcy i opiekuna medycznego grupy, 

• okazywania szacunku wobec kadry, personelu ośrodka oraz koleżanek i kolegów, 

• opuszczania terenu Ośrodka wyłącznie pod opieką wychowawcy lub opiekuna medycznego, 

• przestrzegania czystości na korytarzach, w pokojach, jadalni i wszelkich obiektach 

użytkowych oraz wokół Ośrodka, 

• powiadamiania o wszelkiego rodzaju problemach wychowawcę, opiekuna medycznego lub 

kierownika turnusu, 

• czynnego uczestnictwa w zajęciach grupowych i ogólnych turnusu, 

• przychodzenia na posiłki i organizowane imprezy punktualnie i łącznie z grupą, 

• dbałości o wypożyczony sprzęt i terminowy zwrot, 

• przestrzegania regulaminu BHP, PPOŻ i ciszy nocnej w godzinach 22.00 do 6.00. 

 

 

 



4. Uczestnikom turnusu zabrania się: 

• samodzielnego podawania insuliny bez informowania o tym opiekuna medycznego grupy, 

• spożywania słodyczy, przekąsek itp. bez informowania o tym opiekuna medycznego grupy, 

• używania wulgarnych słów oraz stosowania agresji fizycznej, 

• posiadania i spożywania alkoholu oraz napojów energetycznych, 

• palenia tytoniu, e-papierosów, iqos’ów itp., 

• nieposzanowania i niszczenia wyposażenia pokoi oraz sprzętów, urządzeń i  zieleni na terenie 

ośrodka, 

• uciążliwego dla programu realizowanych zajęć korzystania ze sprzętu elektronicznego 

będącego w posiadaniu uczestników (smartfony, tablety, komputery itp.) . W przypadku nie 

stosowania się do tego zapisu Uczestnik będzie zobowiązany do złożenia sprzętu w depozyt u 

Wychowawcy. 

5. Kąpiele w morzu lub basenie dozwolone są tylko w miejscach do tego wyznaczonych i 

odbywają się pod opieką wychowawcy i ratownika.  

• Wyznaczona grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej tylko na sygnał podany przez 

osobę kierującą kąpielą.  

• Nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody wychowawcy.  

• W przypadku złego samopoczucia lub innych dolegliwości należy natychmiast wyjść z wody i 

powiadomić osobę  kierującą kąpielą. 

• Należy pamiętać o zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas kąpieli oraz unikać 

lekkomyślnych żartów, potrąceń, wrzucania do wody itp. 

 

6. Środki pieniężne będące w posiadaniu Uczestnika mogą zostać zdeponowane u Wychowawcy 

grupy. W przypadku samodzielnego dysponowania środkami Wychowawca nie ponosi za nie 

odpowiedzialności. 

7. Organizator, Ośrodek, ani Kadra nie ponosi odpowiedzialności, podczas wypoczynku, za 

utracone telefony komórkowe, aparaty fotograficzne oraz inne sprzęty będące w posiadaniu 

uczestnika. 

Zobowiązuję się do przestrzegania powyższego regulaminu, a w sytuacji powtarzających się 

przypadków jego łamania liczę się z koniecznością opuszczenia turnusu . 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego                 Podpis uczestnika wypoczynku 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i udostępnienie wizerunku mojego dziecka 

……………………………………………………………. (imię i nazwisko), w postaci zdjęć i nagrań w celu 

umieszczenia go na stronie internetowej w social-mediach. 

 

………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego  


