
Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami, wytycznymi oraz 

regulaminami. 

Prosimy o podpisanie niezbędnych oświadczeń, regulaminów. 

 

Dokumenty do zapoznania się przed wyjazdem na kolonie. 

1. Klauzula RODO 

2. Regulamin wypoczynku – wytyczne GIS, MZ, MEN 

3. Regulaminy kolonii 

4. Godziny i miejsce wyjazdu. 

5. Ubezpieczenie NNW uczestników wypoczynku. 

6. Potwierdzenie zgłoszenia kolonii. 

7. Płatność bonem turystycznym. 
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Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski 

Oddział Regionalny w Katowicach reprezentowany przez Prezesa mgr Jana Wiesiołka  

z siedzibą; 40-002 Katowice, ul. Pocztowa 16; 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Piotr Korcz 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych przepisami prawa 

wynikających z realizacji zadań przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział 

Regionalny w Katowicach; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub także z którymi 

Administrator zawarł umowę; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 

celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Okres 

przechowywania przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny  

w Katowicach  zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy, 

dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może 

skutkować nierozpatrzeniem Pani/Pana sprawy; 
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Regulamin wypoczynku letniego dzieci i młodzieży dla ograniczenia ryzyka zakażenia 

dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie 

trwania epidemii COVID-19. 

 

I. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

1. Osoby odprowadzające 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. 

2. 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. 

To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania  

u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

3. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia 

podczas pobytu na wypoczynku. 

4. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 

zapewniający szybką komunikację. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni 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, biegunka, wymioty lub 

wysypka). 

6. Rodzice/opiekunowie prawni przywożące dzieci na miejsce wypoczynku nie mają 

możliwości wejścia i przemieszczania się na terenie obiektu. Odbiór uczestników odbędzie 

się w wyznaczonym miejscu. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający dzieci zobowiązani są do zakrycia ust  

i nosa, a także zdezynfekowania rąk przy wejściu. 

8. Nie ma możliwości odwiedzin dziecka podczas trwania wypoczynku. 

9. Każdy uczestnik będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała. Jeżeli kierownik wypoczynku 

otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, wyznaczy osobę do pomiaru temperatury 

uczestnikom oraz kadrze podczas trwania wypoczynku. 

II. Uczestnicy wypoczynku: 

1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu 

 o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się 

na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego 

uczestnika wypoczynku. 

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 

związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem 

wzmożonych zasad higieny obowiązujących podczas trwania wypoczynku. 

4. Podczas zorganizowanego transportu uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa 

oraz dezynfekcji rąk przed każdorazowym wejściem do środka transportu. 

5. Uczestnik będzie zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych regulaminów obiektów, 

kąpielisk, plaż, atrakcji turystycznych itp. związanych z zachowaniem dystansu społecznego 

oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny osobistej. 



6. Uczestnik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie nie jest możliwe 

zachowanie dystansu społecznego oraz zawsze w przestrzeniach zamkniętych zgodnie  

z rozporządzeniami. 

7. Uczestnik zostanie zapoznany z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowym 

zdejmowaniem maseczki i rękawiczek godnie z wytycznymi MZ, GIS, MEN. 

8. Uczestnik wypoczynku jest zobowiązany do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą  

z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji. 

9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu wypoczynku ustalonego przez 

kierownika wypoczynku, a także zobowiązani są do stosowania się do poleceń 

wychowawców. 

 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, 

kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku: 

1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia  

u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika 

obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz 

skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112  

i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. 

2. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły 

niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie 

dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty). 

3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 

przypadkiem. 

4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, zostanie 

poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia 

wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia 

stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana 

powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym 

niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku. 

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 

a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia 

koronawirusem: 

1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz 

(ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba 

była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie 

wizyty. 

Postanowienia końcowe : 

1. Niniejszy regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony w związku z modyfikacją 

Wytycznych GIS, MEN, MZ lub innymi zmianami w przepisach. 



2. O zmianie regulaminu organizator poinformuje rodziców niezwłocznie jednak nie później 

niż w dniu rozpoczęcia wypoczynku. 
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Regulamin kolonii (zimowiska, obozu) wypoczynkowej (wypoczynkowego) 

I. Uczestniku, jesteś zobowiązany do:  

1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców kolonii (obozu).  

2. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na kolonii (obozie, 

zimowisku): np. regulamin kąpieli, p. poż., wycieczek itp. 

3. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia, a w szczególności: - punktualnego 

przybywania na posiłki, - obowiązkowego udziału w imprezach i zajęciach 

obozowych, - dbania o porządek w salach i na terenie całego obiektu, - dbania  

o higienę osobistą, - przestrzegania ciszy nocnej. 

4. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, opalania się, 

wycieczek, zajęć sportowo-rekreacyjnych.  

5. Zgłoszenia kierownikowi kolonii (obozu, zimowiska) lub wychowawcy wszelkie 

zauważone przez siebie usterki i nieprawidłowości zagrażające zdrowiu i życiu.  

6. Okazywania innym, a w szczególności słabszym i młodszym pomocy i życzliwości. 

7. Uczestnik obozu zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęciach oraz 

aktywnego w nich udziału. 

 

II. Uczestniku, zabrania Ci się:  

1. Niszczenia i dewastowania sprzętu będącego w dyspozycji kolonii, obozu pod groźbą 

odpowiedzialności  finansowej.  

2. Samowolnego oddalania się: od grupy, z terenu kolonii (obozu,  miejsca zajęć itp.) 

3. Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających np. narkotyki.  

4. Zawierania przypadkowych znajomości z osobami spoza uczestników i obsługi 

kolonii (obozu). 

5. Używania słów powszechnie uznanych za niecenzuralne. 

6. Samowolnego wchodzenia do wody (morza, basenu, itp.).Czas i sposób korzystania   

z kąpieli każdorazowo ustala wychowawca grupy. 



III. Uwaga - interpretacja sytuacji nie objętych powyższym regulaminem należy do 

kierownika  i wychowawców kolonii, obozu. 

Za niestosowanie się do w/w regulaminu i rażące jego naruszanie możesz zostać 

ukarany: - upomnieniem wychowawcy grupy, - upomnieniem kierownika 

zimowiska, obozu, - ustną naganą na forum wszystkich uczestników obozu, 

zimowiska - pisemną naganą z powiadomieniem Rodziców i szkoły, - wydaleniem  

z obozu, kolonii na koszt Rodziców, bez zwrotu jakichkolwiek kosztów pobytu  

i przejazdu. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy 

wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu lub w środkach transportu. 

Uczestnik lub jego rodzice, bądź jego opiekunowie, ponoszą odpowiedzialność za 

szkody wyrządzone przez niego podczas podróży i/lub pobytu na kolonii. 

Regulamin kąpieli wodnych 
 

1. Kąpiel może odbywać się tylko w miejscu uprzednio zbadanym i ściśle oznaczonym. 

2.  Kąpiel może odbywać się tylko pod kontrolą opiekunów i ratownika. 

3. Kąpiel może odbywać się wyłącznie w zorganizowanych grupach nie przekraczających 10 

osób, 

4.  Wyznaczona grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej tylko na sygnał podany 

przez ratownika, 

5.  Uczestnikom kolonii, obozu nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody opiekuna  

i wyznaczonego ratownika, 

6.   Na sygnał wyjścia z wody i na sygnał alarmu (kilka donośnych krótkich gwizdków) 

należy natychmiast wyjść z wody   i udać się na brzeg w wyznaczonym wcześniej miejscu 

zbiórki, 

7.  W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotu głowy, a także innych dolegliwości 

należy natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym opiekuna, 

 8.  Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu, 

9.  Należy pamiętać o zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas kąpieli unikać 

lekkomyślnych żartów, potrąceń, wrzucania do wody, 

10. Przed rozpoczęciem kąpieli jej uczestnicy muszą być zaznajomieni z obowiązującym 

regulaminem kąpieliska. 

11. Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni itp., 

12. Kąpiel indywidualna jest surowo wzbroniona, 

13. Zakaz nurkowania. 
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Godziny i miejsce wyjazdu kolonii 

 

Zakopane  

Wyjazd 12.02.2022r. parking za Pałacem Kultury Zagłębia  

w Dąbrowie Górniczej  

Zbiórka 9:00 

 

 

Transport na kolonie autokarem turystycznym. 
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Ubezpieczenie NNW uczestników wypoczynku. 

 

Każdy uczestnik wypoczynku ubezpieczony będzie od NNW w PZU. 

 

      6 

Wszystkie kolonie są zgłoszone w Kuratorium Oświaty. 

 

      7 

Płatność bonem turystycznym. 

 

Istnieje możliwość płacenia bonem turystycznym. 

Bon należy aktywować oraz podać jego numer. 

Płatność będzie realizowana podczas pobytu dzieci na kolonii jako ostatnia 

płatność za kolonie. 


