OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) UCZESTNIKA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII 2021
ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH W KRANYMSTAWIE,
DOFINANSOWANEGO W KWOCIE 750,00 ZŁ PRZEZ FUNDUSZ SKŁADOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ROLNIKÓW
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/ÓW WYPOCZYNKU ..................................................................................................
TURNUS ORGANIZOWANY W OŚRODKU: …………………………….………………………………………………………………...............
TERMIN TURNUSU: ………………………………………………………………
I.
Zgłaszając dziecko/uczestnika oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję następujące ustalenia:
1. Uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną/dowód osobisty.
2. Uczestnik ma obowiązek stosować się do regulaminu obowiązującego wypoczynku oraz poleceń kadry
pedagogicznej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze oraz za rzeczy
pozostawione przez Uczestnika podczas pobytu oraz w środkach transportu. Należy je oddać do
depozytu wychowawcy/kierownikowi/recepcji ośrodka (w ośrodku może to być usługa odpłatna).
4. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania/spożywania: alkoholu, narkotyków, środków
odurzających, palenia tytoniu. W przypadku podejrzenia posiadania lub spożywania powyższych
środków wyrażam zgodę na badanie alkomatem lub testami narkotykowymi.
5. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego postępowania Uczestnika
w trakcie pobytu lub podróży może zostać podjęta decyzja o usunięciu go z turnusu
i odwiezienia do domu na koszt rodziców/opiekunów. Organizator nie zwraca kosztów
niewykorzystanych świadczeń.
6. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika w trakcie
trwania turnusu oraz dojazdu do/z ośrodka.
7. Skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części świadczeń z winy uczestnika wiąze się
z brakiem możliwości zwrotu kosztów tych świadczeń.
8. W karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku poinformowałem organizatora o przewlekłej chorobie
mojego dziecka mogącej narazić je na cięższy przebieg zakażenia COVID-19.
9. Uczestnik 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.
10. Uczestnik wypoczynku został przeze mnie pouczony o koneczności regularnego i dokładnego mycia rąk
wodą z mydłem podczas trwania wypoczynku (w szczególności przed jedzeniem, po skorzystaniu z
toalety) lub dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji rąk (wyłączenie stosowania środków do
dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. roku życia).
II.
Wyrażam zgodę na czynny udział dziecka/uczestnika w turnusie (dot. w szczególności realizacji programu i
rekreacji ruchowej).
III.
Wyrażam zgodę na nocne przejazdy podczas dojazdu na turnus i w drodze powrotnej.
IV.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury uczestnikowi/m wypoczynku przez wychowawcę/kierownika
wypoczynku.
V.
Zobowiązuję się do:
 zaopatrzenia dziecka w indywidualne maseczki do ochrony nosa i ust do użycia podczas pobytu na
wypoczynku,
 niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u dziecka
niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka,
wymioty lub wysypka),
 nie wchodzić do autokaru podczas odprowadzania uczestnika wypoczynku na zbiórkę przez wyjazdem
na wypoczynek;


VI.

nie odwiedzać uczestnika/ów wypoczynku, z wyjątkiem szczególnych sytuacji uzgodnionych z
organizatorem.

POTWIERDZAM zapoznanie się z ofertą, warunkami uczestnictwa, regulaminem niniejszych kolonii,
szczególnie z zasadami higieny.
………………………….......................
miejscowość, data

……………..…………….......................................
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

