
   Miejscowość…………………… ,  dnia ……………… 

 
 
COVID - INFORMACJE WYJAZDOWE DLA RODZICÓW DZIECI WYJEŻDŻAJĄCYCH NA 
KOLONIE I OBOZY LATEM 2021 
 

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego uczestnika Obozu / Kolonii/ wynikające z 
aktualnych wytycznych GIS, MZ, MEN dla Organizatorów Wypoczynku dzieci i 
młodzieży  

 

Niniejsze oświadczenie, podpisane i wypełnione przez Opiekuna z dniem wyjazdu dziecka 

na kolonię/obóz powinno zostać dostarczone Organizatorowi na zbiórce przy 

autokarze/samolocie lub w przypadku dojazdu własnego bezpośrednio w obiekcie. Brak 

wypełnionego oświadczenia, a w przypadku występowania chorób przewlekłych także opinii 

lekarskiej uniemożliwia udział dziecka w kolonii/obozie.  

 
Ja, (imię i nazwisko opiekuna prawnego) …..............................................................................,  
będąc opiekunem prawnym (imię i nazwisko uczestnika kolonii / obozu) 
 
…...............................................................................................................................................,  
 
uczestniczącego w kolonii / obozie  organizowanym przez AT AlmarCamp Mariusz Jagielski   
 
w (miejscowość / hotel) …………………….……………............................................................,  
 
w terminie …........................................, 
 
 
 udostępniam organizatorowi (a organizator kierownikowi wypoczynku) numer telefonu lub 
inny kontakt zapewniający niezwłoczną komunikację: ….........................................................., 
 
 zobowiązuję się odebrać – do 12 godzin – dziecko z wypoczynku w przypadku wystąpienia 
u mojego dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 
duszności). 
 
 dopilnowałam/-em, by dziecko doprowadzone na zbiórkę lub do obiektu noclegowego było 
zdrowe, nie miało objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwało z osobą 
przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed 
rozpoczęciem wypoczynku. (niepotrzebne skreślić) 
 
 
 



 zapewniam, że dziecko uczestniczące w kolonii nie choruje na choroby przewlekłe /  
dostarczam w miejscu zbiórki w dniu wyjazdu opinię lekarską o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w wypoczynku mojego dziecka – chorującego na chorobę 
przewlekłą 
 
 zaopatrzyłam uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 
pobytu na wypoczynku. 
 
 

….............................................................................. 
czytelny podpis opiekuna prawnego 

 

ZABIERZ ZE SOBĄ – PAKIET COVID 
 
1. maseczkę wielokrotnego użytku / maseczki jednorazowego użytku do wykorzystania 
podczas zajęć w budynku (15 sztuk) 
 
2. płyn dezynfekujący do rąk (buteleczka 200 ml) 
 
3. cienkie rękawiczki zwykłe materiałowe - 1 para i rękawiczki lateksowe w odpowiednim dla 
Państwa dziecka rozmiarze – 5 par 
 
4. środki higieny osobistej: szampon, mydło, pasta i szczoteczka do zębów, mokre 
chusteczki 1 paczka (72 sztuki), grzebień, ręcznik do mycia, ręcznik plażowy 
 
TRANSPORT 
Transport dzieci na kolonie / obóz zostanie zorganizowany wynajętymi autokarami przy 
zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegając nowo wprowadzonych przepisów. W 
czasie postojów podczas przejazdu autokarem będzie ograniczona możliwości robienia 
zakupów z uwagi na bezpieczeństwo uczestników (wytyczne), tym samym muszę zaopatrzyć 
swoje dziecko w odpowiednią ilość prowiantu oraz wody na czas transportu.  

 
ZBIÓRKA – PROCEDURA 
 
Na zbiórce – zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ - obowiązywać będzie następująca 
procedura: 
 
 ustawienie w miejscu zbiórki rodzinami w odległościach min. 2 metrów od siebie 
 
 wyczytywanie z imienia i nazwiska uczestnika oraz pomiar temperatury przez osobę 
odpowiedzialną za zbiórkę 
 
 pakowanie bagażu do luku bagażowego (w przypadku transportu autokarem) przez 
rodzica 
 



 przekazanie dokumentów (wypełnione i podpisane: karta kolonijna, regulamin COVID, 
zgody na zajęcia programowe, zgoda na hospitalizację, zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do uczestnictwa w kolonii (przez dzieci chore na choroby przewlekłe) 
 
 nałożenie maseczki przez uczestnika wyjazdu i wejście uczestnika do autokaru 

KADRA 
 
Na koloniach / obozach  organizowanych przez AT AlmarCamp Mariusz Jagielski  
współpracujemy wyłącznie ze sprawdzoną kadrą, która jeździ z nami od lat. Jak co roku 
dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były właściwie „zaopiekowane”, a zajęcia prowadzone 
na jak najwyższym poziomie. Kadra będzie czuwała nad przestrzeganiem zasad higieny, 
będzie przypominała o częstym myciu i dezynfekcji rąk oraz stosowaniu się do 
obowiązujących zaleceń i wytycznych sanitarnych. 
Dodatkowo w tym roku nasza Kadra zostanie dokładnie przeszkolona w zakresie 
obowiązujących procedur. 

Kadra kolonii / obozu ma prawo wejścia do pokoju uczestników oraz wykonania niezbędnych 
czynności porządkowych i odkażających ze względu na obowiązujące wytyczne sanitarne.  
chwili trwania obozu/kolonii może zostać wykonany pomiar temperatury, - w razie objawów 
choroby zakaźnej dziecko zostanie umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu (zgodnie z 
wytycznymi) do czasu wykluczenia przez lekarza choroby zakaźnej. 

ODWIEDZINY 

Nie ma możliwości odwiedzin dziecka podczas trwania obozu/kolonii jak i również wejścia 
Rodziców/prawnych Opiekunów na teren ośrodka, w którym odbywają się obozy/kolonie oraz 
wejścia do autokaru. 

W razie stwierdzenia u dziecka COVID-19 w przeciągu 14 dni od momentu powrotu do 
domu, rodzic / opiekun prawny jest zobligowany/a do poinformowania o tym Organizatora 
wypoczynku. 

PROGRAM KOLONII/OBOZU 
 
Wszystkie nasze programy zostaną dostosowane do panujących wytycznych. Dołożymy 
wszelkich starań, aby były one bogate w atrakcje na świeżym powietrzu (bez obowiązku 
noszenia maseczek). W związku z zaleceniem ograniczenia wyjść do miejsc 
Publicznych mogą nie odbyć się niektóre punkty programu  punkty programu, które zakładają 
wejścia do zamkniętych miejsc publicznych . 
 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA OBÓZ / KOLONIE 
 
Na obóz / kolonię zostaną przyjęte tylko dzieci zdrowe, na zbiórce mierzona będzie 
temperatura wszystkim Uczestnikom. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek na 
zbiórce przekazać pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka pozwalającym na 
uczestnictwo w obozie / kolonii (brak objawów choroby zakaźnej, brak kontaktu w przeciągu 
ostatnich 14 z osobami zarażonymi lub przebywającymi na kwarantannie, dziecko nie 
przebywało na kwarantannie w przeciągu ostatnich 14 dni). 
Rodzice mają obowiązek zapewnić dzieciom maseczki, które będziemy używać tylko 
podczas wyjść do miejsc publicznych zamkniętych (np. sklepy, muzea). W przypadku 



zagubienia maseczki, AT AlmarCamp  będzie miał zapewnione maseczki awaryjne dla 
Uczestników. 
Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka chorującego przewlekle mają obowiązek na zbiórce 
przedstawić zaświadczenie lekarskieo braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kolonii. 
 

OPIEKA MEDYCZNA 
Podczas kolonii, kierownik lub osoba upoważniona przez kierownika będzie przeprowadzał 
kontrolę temperatury wszystkich uczestników kolonii. Kadra obozowa jest w stałym 
telefonicznym kontakcie ze służbami medycznymi , w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów niezwłocznie będziemy kontaktować się z lekarzem. 
 
W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do 
kontaktu: mariuszjagielski@almarcamp.pl lub mariuszjagielski@yahoo.ca 
 

 

Oświadczam, że kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku wypełniłem/am z najwyższą 
starannością, nie pomijając żadnych znanych mi informacji dotyczących stanu zdrowia 
dziecka, jego szczepień oraz chorób przewlekłych.  

 

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

   (data rozpoczęcia kolonii/obozu)                                          (czytelny podpis Rodzica/prawnego Opiekuna) 

       

mailto:mariuszjagielski@almarcamp.pl

