Regulamin półkolonii zimowych w warunkach stanu epidemicznego
organizowanych w Szkole Podstawowej nr 184 im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi
w terminie 04.01.2021r.-15.01.2021r.
Celem niniejszego regulaminu jest wprowadzenie zabezpieczeń zmniejszających ryzyko
zakażania dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej podczas pobytu wypoczynku
w warunkach stanu epidemicznego.
1. Uczestnik półkolonii powinien przestrzegać zasad zapisanych w regulaminach
obowiązujących w szkole, czynnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez
opiekunów i instruktorów, słuchać ich poleceń, przyjaźnie odnosić się do innych
uczestników oraz współtworzyć pozytywną atmosferę wypoczynku.
2. Uczestnik powinien być wyposażony w ubranie stosowne do pogody, odpowiednie do
uprawiania sportów oraz posiadać obuwie na zmianę.
3. Rodzice/prawni opiekunowie uczestnika ponoszą materialną odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez ich dziecko podczas pobytu na półkoloniach.
4. W przypadku złamania regulaminu bezpieczeństwa, w tym: samodzielnego opuszczenia
terenu, stworzenia zagrożenia dla innych, uczeń może zostać skreślony z listy
uczestników półkolonii, a rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do odebrania
go w trybie pilnym.
5. Rezygnacja z udziału w półkoloniach po ich rozpoczęciu, skrócenie pobytu lub
niewykorzystanie części świadczeń nie upoważnia do zwrotu kosztów. Zwrot kosztów
przysługuje tylko w sytuacji zgłoszenia pisemnej rezygnacji z udziału przed
rozpoczęciem półkolonii.
6. Nie należy przynosić na półkolonie cennych urządzeń, które nie są potrzebne do udziału
w zajęciach, np.: telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, zabawek.
7. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie lub zgubienie rzeczy należących do
uczestników półkolonii.
8. Wszystkich obowiązuje punktualność – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00- 17:00.
9. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka w czasie trwania półkolonii
w przypadku choroby lub nagłej niedyspozycji ucznia, w trybie pilnym, czyli w ciągu
dwóch godzin od zawiadomienia.
10. Dzieci, które są objęte kwarantanną, izolacją oraz nadzorem epidemiologicznym oraz
wykazujące objawy chorobowe nie mogą brać udziału w zajęciach.
11. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie harmonogramu dnia
opracowanego przez organizatorów.
Uczestnik półkolonii
1. W dniu rozpoczęcia turnusu musi być zdrowy, nie mogą u niego występować objawy
chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
2. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku nie zamieszkiwał z osobą
przebywająca na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

3. Musi być przygotowany do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz
przestrzegania wzmożonych zasad higieny.
4. Musi posiadać indywidualne osłony nosa i ust do użycia w trakcie trwania półkolonii.
5. Musi stosować się do poleceń kadry wychowawczej, w tym zasad higieny i utrzymania
dystansu społecznego.
Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wypoczynku:
1. Zobowiązują się do niezwłocznego (do 2 godzin) odbioru uczestnika z wypoczynku
w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności).
2. Oświadczają, że osoby odprowadzające dzieci na półkolonii 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 półkolonii.
3. Przyjmują do wiadomości, że jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą
narazić je na cięższy przebieg zakażenia, to rodzic/opiekun prawny, ma obowiązek
poinformować organizatora wypoczynku o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału
w wypoczynku oraz zamieścić tę informację w karcie kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku.
4. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika wypoczynku termometrem
bezdotykowym, w tym przed wejściem do szkoły. Temperatura powyżej 37,6
uniemożliwia przyjęcie dziecka na zajęcia.
5. Przygotowują uczestnika wypoczynku do przestrzegania zasad bezpiecznego
zachowania w czasie występowania zakażeń, tj. niepodawanie dłoni, niekorzystanie
z rzeczy osobistych innych osób, unikanie dotykania twarzy, zasłanianie nosa i ust
podczas kaszlu i tym podobnych jednocześnie, podejmując decyzje związane
z wypoczynkiem dziecka musza być świadomi tego, że mimo stosowania zasad
bezpieczeństwa i ochrony może dojść do zakażenia dziecka wirusem SARS COV -2 lub
innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową.
Akceptuje regulamin:………………………………………………………………………
(data, podpis rodziców/opiekunów prawnych)

