REGULAMIN POBYTU Z ZASADMI HIGIENY
PODCZAS FERII ZIMOWYCH W SIODLE W STADNINIE KONI „LEŚNA WOLA”
W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

ORGANIZACJA FERII W SIODLE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Letnim Wypoczynku organizowanym przez
Stadninę Koni „Leśna Wola” mieszczącą się w Głogowie Małopolskim przy ul. Leśna Wola 8,
spełniającego warunki zakwaterowania uczestników wg wytycznych MEN, GIS i MZ dla
organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku wraz ze zmieniającymi się wytycznymi
instytucji, które je ogłaszają.
2. Obiekt wypoczynku dzieci – Stadnina Koni „Leśna Wola” został poddany kontroli i spełnia
niezbędne warunki bezpieczeństwa.
3. Wypoczynek organizowany w formie 4 turnusów: styczeń – luty.
4. Turnusy trwają po 7 dni, uczestnicy zameldowani są w dniu przyjazdu na terenie Motelu Stadniny o
godzinie 16.00, a w dniu wyjazdu wymeldowani o godzinie 13.00.
5. Zajęcia podczas trwania turnusu odbywają się pod stałym nadzorem wychowawcy oraz instruktora
według opracowanego harmonogramu.
6. W Wypoczynku uczestniczą dzieci w wieku od 8 do 16 lat.
7. Ilość miejsc dla jednego turnusu zgodnie z wytycznymi GIS jest ograniczona do 14 osób.
8. W ramach Wypoczynku Uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie w restauracji na terenie
ośrodka, która spełnia warunki żywienia uczestników wg wytycznych MEN, GIS i MZ dla
organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku wraz ze zmieniającymi się wytycznymi
instytucji, które je ogłaszają.
9. W Stadninie Koni „Leśna Wola” obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego obowiązującego w czasie trwania epidemii COVID-19.
10. Stadnina koni „Leśna Wola” nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione przez dziecko w
czasie Wypoczynku oraz za zniszczenia rzeczy, należących do dzieci, a dokonane przez innych
uczestników.
11. Stadnina koni „Leśna Wola” zastrzega sobie prawo odwołania Wypoczynku w przypadku
nałożenia kwarantanny lub zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie tygodniowym i dziennym.
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13. Organizator zapewnia szkolenie kadry w zakresie obowiązujących procedur.
14. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do
użytkowania na terenie ośrodka. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje o sposobie
prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnia sprzęt i środki niezbędne do zachowania
czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
15. Organizator zapewnia stałą możliwość natychmiastowej konsultacji z ratownikiem medycznym
lub lekarzem.
16. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury
uczestnikom obozu oraz kadrze.
17. Organizator zapewnia pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub
kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.

PODSTAWOWE ZASADY HIGIENY NA OBIEKCIE
1. Na terenie ośrodka umieszczono płyny do dezynfekcji rąk oraz instrukcje ich stosowania.
2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczono instrukcje dotyczące mycia rąk.
3. Codzienne prace porządkowe wykonuje się ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni
płaskich itp. (wszystkich często dotykanych powierzchni)
4. Po każdym turnusie odbywa się precyzyjne sprzątanie pokoi i ich dezynfekcja oraz gruntowne ich
wietrzenie.
5. Posiłki podawane są w restauracji mieszczącej się na terenie ośrodka zgodnie z wytycznymi GIS
oraz MZ.
6. Wyznaczono i przeszkolono właściwy personel w zakresie dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu oraz
urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na terenie ośrodka, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami
GIS oraz MZ.
7. Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w
przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
8. Na terenie Motelu umieszczono instrukcje dotyczące mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania i
zdejmowania maseczki oraz rękawiczek, a także ważne numery telefonów do stacji sanitarnoepidemiologicznej oraz służb medycznych.
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9. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
przed zakażeniem , minimalizowania ryzyka zakażenia, postępowania w przypadku podejrzenia u
osoby zakażenia koronawirusem.
10. Podczas pobytu na obozie wszystkich uczestników obowiązuje:


Dezynfekcja rąk przy każdym wejściu do pomieszczeń wspólnych



Częste i dokładne mycie rąk, po zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze wspólnych
przedmiotów



Zachowanie bezpiecznego dystansu



Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych osób
przebywających w obiekcie

11. Przestrzeganie niniejszego regulaminu jest obowiązkowe z założeniem, iż ujęte w nim zasady
mogą ulec zmianie w czasie trwania pobytu wraz ze zmieniającymi się wytycznymi instytucji,
które je ogłaszają.

UCZESTNICY WYPOCZYNKU I ICH RODZICE / OPIEKUNOWIE
1. W wypoczynku mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem
rodziców, nie mające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zgodnie z pisemnym
oświadczeniem rodziców w okresie 14 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci nie powinny
zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie. Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do
wypełnienia i dostarczenia w dniu rozpoczęcia turnusu ankietę epidemiologiczną, co warunkuje
przyjęcie uczestnika.
2. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia,
rodzic / opiekun prawny, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania
udziału wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
3. Dzieci powinny być poinformowane i poinstruowane przez rodziców o ogólnych zasadach higieny i
dystansu społecznego. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych sanitarnych oraz
regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Dzieci powinny być wyposażone w maseczki / osłonę twarzy.
5. Rodzice / opiekunowie prawni uczestników muszą dysponować możliwością niezwłocznego
(maksymalnie do 12 godzin od poinformowania przez wychowawcę) odbioru dziecka z obozu w
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przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby (np. podwyższona temperatura, duszności,
kaszel itp.).
6. Rodzic / opiekun prawny przywożący dziecko na obiekt wypoczynku musi być zdrowy, bez
objawów choroby zakaźnej, a w ostatnich 14 dniach nie zamieszkiwał z osobą na kwarantannie.
7. Nie ma możliwości odwiedzin dzieci w trakcie obozu.
8. Rodzice / opiekunowi prawni dowożące dzieci na wypoczynek nie będą mieli możliwości wejścia
do pokoi, w których będą zakwaterowane dzieci.
9. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania zgody na codzienny pomiar
temperatury dzieci.
10. Rodzic / opiekun prawny w dniu rozpoczęcia wypoczynku zobowiązany jest złożyć następujące
dokumenty: Karta Wypoczynku, zgoda na jazdę konną, zgoda na udzielenie pierwszej pomocy, zgoda
na opuszczenie terenu ośrodka, zgoda na wykorzystywanie wizerunku, zgoda na pomiar temperatury
dziecku, oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
11. Dzieci zobowiązane są do wykonywania poleceń wychowawcy i instruktora, a także do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku. W przypadku niepodporządkowania się
organizator zastrzega sobie prawo do wypisania dziecka z wypoczynku. Niezdyscyplinowanie,
samowolne oddalanie się od wychowawcy, niewykonanie poleceń wychowawcy i instruktora oraz
nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:


Upomnienie przez wychowawcę;



Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych;



Powiadomienie rodziców / opiekunów prawnych o nagannym zachowaniu;



Wykluczenie z wypoczynku bez możliwości zwrotu opłaty za dany tydzień.

12. Telefony dzieci będą zabierane w dniu przyjazdu i pozostaną u opiekuna. Będą rozdawane
dzieciom w ciągu dnia lub wieczorem n półtorej godziny. Jeżeli rodzic będzie miał potrzebę
skontaktować się pilnie z dzieckiem proszony jest o kontakt z wychowawcą.
13. Podczas trwania obozu obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i używania środków
odurzających. Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje natychmiastowe wydalenie uczestnika z obozu
bez zwrotów kosztu za dany turnus
14. Rodzice / opiekun opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
uczestnika obozu podczas trwania turnusu.
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KADRA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Wszystkie osoby zapewniające realizację programu wypoczynku w dniu rozpoczęcia obozu
składają oświadczenie, że są zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, a w okresie 14 dni
przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji.
2. Przed rozpoczęciem obozu kadra przejdzie szkolenie z zakresu:


Przepisów sanitarnych COVID – 19;



Edukacji zdrowotnej;



Nowych regulaminów sanitarnych i obozowych.
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