REGULAMIN WYPOCZYNKU CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
1. Uczestnikiem wypoczynku może być wyłącznie osoba zakwalifikowana przez
organizatora.
2. Podczas trwania wypoczynku, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje
całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków (środków
odurzających). W przypadku stwierdzenia ich faktu spożycia, kierownik wypoczynku ma
prawo odesłać uczestnika na koszt rodziców (opiekunów) do domu. Niedopuszczalny jest
przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego prawnych opiekunów dzieci znajdujących się pod
wpływem alkoholu. Osoby takie mają zakaz wstępu na placówkę.
3. Wyjście poza teren placówki lub oddalenie się od grupy jest dozwolone wyłącznie za
zgodą opiekunów.
4. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach
organizowanych przez wychowawców, stosować się do regulaminów wypoczynku i ośrodka
oraz do poleceń kierownika wypoczynku, wychowawców, instruktorów i przewodników.
5. Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do przestrzegania czystości w sanitariatach,
miejscach zakwaterowania, stołówce oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej rzeczy wartościowe
uczestników. Można oddać w depozyt opiekunowi grupy pieniądze kieszonkowe oraz
dokumenty.
7. Z uwagi na intensywny program, udział w wypoczynku odbywa się bez telefonów
komórkowych.
W nagłych/pilnych przypadkach można kontaktować się z kierownikiem wypoczynku.
8. Uczestników wypoczynku obowiązuje przestrzeganie zarządzeń wydanych przez
opiekunów, regulaminów przewoźników i ośrodków oraz przestrzeganie wszystkich
przepisów, z którymi zostaną zapoznani po rozpoczęciu wypoczynku.
9. Rodzice/opiekunowie uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu na placówce na podstawie protokołu
szkody sporządzonego przy udziale kierownika wypoczynku w chwili i miejscu jej powstania.
10. W związku z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci
i młodzieży zabrania się odwiedzin uczestników poprzez osoby z zewnątrz (rodziców,
dziadków).
11. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu uczestnik zostanie ukarany
upomnieniem, naganą wobec całej grupy, powiadomieniem rodziców lub szkoły,
a w drastycznych przypadkach (zwłaszcza naruszenie pkt. 2) wydalony zostanie
dyscyplinarnie z terenu placówki. W razie zaistnienia takiej sytuacji, rodzice / opiekunowie
zobowiązani są do odebrania uczestnika, w ciągu 24 godzin, na własny koszt i we własnym
zakresie lub zostaną obciążeni kosztami transportu uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego
przez organizatora.
12. Prawni opiekunowie uczestników wypoczynku zobowiązani są do rzetelnego wypełnienia
karty kwalifikacyjnej oraz zapoznania się z niniejszym Regulaminem Wypoczynku.
Niepodpisanie ww. Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych
w karcie kwalifikacyjnej równoznaczne jest ze skreśleniem z listy uczestników.
13. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną.

14. Uczestnik przyjeżdzający na miejsce wypoczynku jest zdrowy bez objawów infekcji oraz
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
15. Uczestnik wypoczynku nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie
miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem
wypoczynku, co zostanie stwierdzone na podstawie oświadczenia rodziców dziecka bądź
prawnych opiekunów.
16. Uczestnik będzie przestrzegał wytycznych i regulaminu uczestnictwa związanego
z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2m) oraz przestrzegania wzmożonych
zasad higieny.
17. Rodzice bądź prawni opiekunowie uczestnika wypoczynku udostępnią organizatorowi
i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką
komunikację.
18. Rodzice bądź prawni opiekunowie uczestnika wypoczynku zobowiązują się do
niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia
u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar,
duszności).
19. Rodzice bądź prawni opiekunowie uczestnika wypoczynku odprowadzając dziecko na
zbiórkę lub do obiektu 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 wypoczynku.
20. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg
zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na
etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie
opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
21. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia
podczas pobytu na wypoczynku.
22. Uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.
23. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do
dezynfekcji.

