REGULAMIN
Obozu Mat Dance Studio w Olsztynie w dniach 27 czerwca – 4 lipca 2021r.
1. Każdy uczestnik kolonii/ obozu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
2. Ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach proponowanych o ile nie został z nich
zwolniony
przez lekarza lub wychowawcę.
3. Punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.
4. Uczestnik kolonii/ obozu ma obowiązek dbać o czystość i porządek oraz powierzone mu
mienie w
miejscu przebywania i poza terenem.
5. Bezwzględnie obowiązuje zakaz: picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków.
6. Należy dostosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez
opiekunów.
7. Uczestnikowi kolonii nie wolno oddalać się od grupy i opuszczać terenu obozu bez wiedzy
wychowawcy.
8. Uczestnik powinien mieć szacunek dla kolegów, wychowawców, innych osób starszych
i samego siebie.
9. Uczestnik kolonii musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
10. Uczestnik o każdej chorobie i złym samopoczuciu melduje wychowawcy bądź
kierownikowi kolonii.
11. Stosuje się do poleceń wychowawcy i kierownika kolonii.
12. Kąpiel jest dozwolona tylko w miejscach do tego przeznaczonych pod opieką ratownika.

Zasady bezpieczeństwa na obozie uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego.
1. Uczestnik obozu w dniu wyjazdu musi być zdrowy (brak infekcji oraz objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
2. Uczestnik w okresie14 dni przed rozpoczęciem obozu nie zamieszkiwał z osobą
przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.
3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę muszą być zdrowe, bez objawów infekcji
lub choroby zakaźnej, oraz muszą oświadczyć, że nie zamieszkiwały z osobą
przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni
przed rozpoczęciem wypoczynku. Osoby odprowadzające dziecko nie mogą wchodzić
do autokaru.
4. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w
indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
5. Uczestnik podczas obozu zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego
(co najmniej 2 m), między sobą a osobami spoza obozu Mat Dance Studio,
w tym podczas korzystania z urządzeń sanitarnych, wspólnych pomieszczeń,
stołówek, infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wzmożonej higieny:
a) przed wejściem do ośrodka oraz do pomieszczeń wspólnych należy zdezynfekować
ręce płynem do dezynfekcji,
b) należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie przed jedzeniem, po
powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,
c) zaleca się, by uczestnicy wypoczynku nie odwiedzali się w innych pokojach.
7. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika obozu są zobowiązani udostępnić numery
telefonów lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację kadry wychowawczej
z nimi.
8. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego do 12 godzin –
odbioru dziecka z obozu w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących
objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
9. Odwiedziny uczestnika są dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach np.
choroby, po uprzednim ustaleniu tego z kierownikiem wypoczynku. Osoby
odwiedzające muszą być zdrowe, bez objawów infekcji oraz muszą zachować reżim
sanitarny (tj. osłaniać nos i usta, stosować rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekować ręce).
10. Rodzice/opiekunowie prawni akceptując niniejszy regulamin oświadczają, że
wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dzieci.

KAŻDY MA PRAWO:
1. Udziału we wszystkich zajęciach programowych a także, poprzez swoich przedstawicieli,
do
uczestnictwa w opracowaniu programu.
2. Wyrażania swoich poglądów i pomocy kadry w przypadku problemów.
3. Bezpiecznego i radosnego wypoczynku.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
1. Upomnienie przez opiekuna.
2. Upomnienie przez kierownika obozu.
3. Powiadomienie rodziców (opiekunów) i szkoły o zachowaniu.
4. Wydalenie z obozu. Rodzic ma obowiązek odebrania dziecka w przeciągu 24 godzin od
chwili
wydalenia z obozu.

IMIE I NAZWISKO UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

DATA, PODPIS RODZICA/OPIEKUNA I UCZESTNIKA WYPOCZYNKU.

