Regulamin kolonii letnich dla dzieci
Vocal Dance Camp oraz ArtDance Camp 2020
Niniejszy regulamin jest dokumentem normującym zasady postępowania podczas kolonii Vocal
Dance Camp oraz ArtDance Camp organizowanych w czasie epidemii COVID 19.
Celem wdrażanych procedur jest: wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających
ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku. Minimalizowanie ryzyka
zakażenia poprzez wprowadzenie powyższego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich
rodziców/ prawnych opiekunów. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku
w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. Stosowanie się w miejscu wypoczynku
do wymogów określających warunki bezpieczeństwa. Kompleksowe działanie dostosowane do
zaawansowania stanu epidemiologicznego.
Uczestnicy wypoczynku:
Są zdrowi w dniu przyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku
u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na
podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika
wypoczynku.
Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z
zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad
higieny.
Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku
Warunki zakwaterowania:
Wypoczynek organizowany jest w obiektach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia
straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, są przeznaczone tylko dla
wypoczynku dzieci i młodzieży a organizator zapewnia ograniczenie kontaktu z osobami
niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.
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 przekracza 4 osób.
Organizator dysponuje infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z
objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
Liczba uczestników przebywających w obiekcie będzie dostosowana i zapewniająca dystans
społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
Dystans społeczny będzie obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.
Zakwaterowanie uczestników w obiekcie odbywać się będzie na zasadzie wymiany turnusu,
eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.

Pomiędzy turnusami obiekt będzie poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz
uczestników wypoczynku.
Organizator zaopatruje osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony
osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili. Organizator wypoczynku, na
wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe
środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.
Organizator zapewnia możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika
medycznego lub lekarza.
Organizator przygotowuje niniejszy regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa
uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego.
W nieograniczony sposób uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których
mogą myć ręce mydłem i wodą.
W widocznym miejscu umieszczone będą dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do
budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.
Organizator zapewnia regularne napełnianie dozowników.
Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, wyznaczy osobę do
pomiaru temperatury uczestnikom. Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą wychowawcy,
innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego. (honorowane może
być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku).
Wyżywienie:
W stołówce obowiązuje zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy
stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej.
Po każdej grupie będą dezynfekowane blaty stołów i poręcze krzeseł.
Do pracy w kuchni i stołówce będą dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z
osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji.
Transport uczestników:
Dojazd na miejsce wypoczynku odbywać się będzie w formie dojazdu własnego
Do niniejszego regulaminu dołącza się wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku
dzieci i młodzieży.
Każdemu uczestnikowi wypoczynku zapewniamy poszanowanie jego godności osobistej oraz
przestrzeganie norm współżycia społecznego i tego samego od niego oczekujemy. Dla uniknięcia
nieporozumień przedstawiamy poniżej kilka wyraźnych wskazań regulujących zasady
przebywania na kolonii. Uczestnik wypoczynku obowiązany jest stosować się do postanowień
niniejszego regulaminu, obowiązującego na terenie „Ranczo Ramleje”) oraz do poleceń
wychowawców i kierownika kolonii.
Uczestnik ma prawo do:
1. Brania czynnego udziału we wszystkich zajęciach oraz imprezach przewidzianych w
programie kolonii.

2. Korzystania ze sprzętu, będącego w posiadaniu organizatora oraz w posiadaniu ośrodka
obozowego, wyłącznie za zgodą i pod nadzorem opiekuna lub instruktora, a także używać
go zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Wyrażania oraz szanowania poglądów swoich oraz innych uczestników kolonii.
4. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony opiekunów i kierownika kolonii.
Uczestnik jest zobowiązany do:
1. Regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich
środkiem do dezynfekcji zgodnie z instruktażem zamieszczanym w widocznych
miejscach.
2. Przestrzegania zasad kultury, poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego
człowieka i jego przekonań,
3. Podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom organizatora tj.
wychowawców i kierownika kolonii,
4. Dbania o mienie własne, innych uczestników kolonii oraz o wyposażenie i sprzęty
udostępnione do wspólnego użytkowania (za zniszczenia odpowiedzialni są Rodzice lub
opiekunowie prawni),
5. Przestrzegania harmonogramu dnia przewidzianego w programie kolonii ( ustalone
godziny rozpoczęcia zajęć, posiłków, pory wstawania oraz ciszy nocnej),
6. Czynnego udziału w zajęciach, przewidzianych w programie kolonii oraz wykonywanie
poleceń wychowawców i kierownika kolonii,
7. Stosowania zasad higieny osobistej, częstego mycia rąk i dezynfekcji rąk, dbania o
porządek na terenie rancza oraz w miejscach wycieczek przewidzianych w programie,
8. Informowania opiekunów o stanie swojego zdrowia, niedyspozycji oraz różnych
ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń przed danymi zajęciami,
9. Przestrzegania zakazu zbliżania się do zbiorników wodnych (stawów) znajdujących się na
terenie Ranczo Ramleje. Zbliżanie się tam wyłącznie pod opieką wychowawców.
10. Niezwłocznego zgłaszania opiekunom wszystkich usterek i uszkodzeń,
11. Przestrzegania sportowego zachowania podczas rywalizacji sportowej oraz zabawie.
Ponadto:
12. Niedopuszczalne jest samowolnie opuszczenie miejsca zajęć oraz terenu kolonii.
Uczestnikowi nie wolno również samowolnie oddalać się od grupy. Oddalenie od grupy
uważane jest za rażące nieprzestrzeganie regulaminu,
13. Niedozwolone jest spóźnianie sie, łamanie zasad bezpieczeństwa oraz zachowanie
znacznie utrudniające współuczestnikom pełną realizację programu kolonii.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
uczestników w trakcie kolonii.
2. Akceptując regulamin Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że nie ma
przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył(a) w kolonii oraz wyraża
zgodę na zażywanie leków zaleconych przez lekarza, które posiada ze sobą jak
również wyraża zgodę na udzielenie pomocy medycznej w nagłych wypadkach.
3. Kierownik kolonii może dokonać zmian w programie w przypadku zaistnienia
okoliczności niezależnych od Organizatora, które uniemożliwiają jego realizacje,
4. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody
i straty wyrządzone z winy Uczestnika

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej lub
nieprawidłowej informacji podanej w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika
6. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika kolonii we własnym zakresie we
wskazane miejsce wypoczynku.
7. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika niniejszego regulaminu
obowiązującego na kolonii, organizator może zdecydować o usunięciu uczestnika z
wypoczynku. Wszelkie koszty związane z taką sytuacją ponosi rodzic/opiekun prawny.
8. Na kolonii obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 – 6.00 Godziny ciszy nocnej może
zmienić kierownik kolonii, jeśli wymaga tego harmonogram.
9. Organizator kolonii nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny uczestnika
kolonii (sprzęt muzyczny, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp.), pieniądze i
inne rzeczy wartościowe, które uczestnik kolonii zabierze ze sobą na wypoczynek.
10. Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. jest dopuszczalne wyłącznie
w czasie wskazanym przez wychowawcę. Dla zapewnienia komunikacji z rodzicami
wychowawcy wyznaczą godzinę, w której rodzice będą mogli dzwonić do dziecka.
11. Konsekwencją łamania (nieprzestrzegania) zasad regulaminu będzie udzielnie upomnienia
lub nagany, a w przypadkach drastycznych – będzie to wydalenie z kolonii na koszt
rodziców/opiekunów.
Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie,
które przyjmuję do wiadomości, rozumiem i akceptuję.
Imię i nazwisko Uczestnika .........................................................................
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ........................................................................

