
 
Załącznik 1 do „Zimowe Półkolonie z Ferajną 2021”  

 

Opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci  

i młodzieży z dnia 01.06.2020 

Wytyczne ARPS Ferajna dotyczące zachowania uczestników i rodziców podczas 

„Zimowych Półkolonii z Ferajną 2020” odbywających się w dniach 11.01.2021-15.01.2021. 
 

Cel wprowadzenia wytycznych 

 
Celem wprowadzenia wytycznych na Zimowych Półkoloniach z Ferajną 2021 jest zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkim podmiotom uczestniczącym w zaplanowanym wypoczynku,  
a także zminimalizowanie możliwości zakażenia wirusem COVID-19. Przedstawione działania 
mają za zadanie dostosowanie zachowania uczestników do obecnego stanu epidemicznego. 
 

Wytyczne dla rodziców uczestników biorących udział w Zimowych Półkoloniach z Ferajną 
2021: 

 
1. Dziecko zgłoszone przez Rodzica do udziału w wypoczynku musi być zdrowe,  

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 
2. Dziecko zgłoszone przez Rodzica do udziału w Półkoloniach nie zamieszkuje z osobą 

przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w czasie trwania 
Półkolonii. 

3. Opiekun informuje Organizatora wypoczynku o chorobach przewlekłych uczestnika 
oraz doręcza opinię lekarską o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału  
w Półkoloniach. 

4. Rodzic zobowiązuje się do zaopatrzenia dziecka w indywidualne osłony nosa i ust 
(maseczki/przyłbice) do użycia podczas Półkolonii. 

5. Rodzic udostępnia Organizatorowi i Kierownikowi Półkolonii numer telefonu 
zapewniający możliwość szybkiej i sprawnej komunikacji. 

6. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (kaszel, gorączka, 
katar, duszności). Rodzic zobowiązany jest do odbioru dziecka z Półkolonii w ciągu 12 
godzin od otrzymania informacji na temat podopiecznego. 

7. Zabrania się odwiedzin osób trzecich (w tym rodziców i opiekunów) podczas trwania 
zajęć w ramach organizowanych Półkolonii. Kontakt ten dopuszczony jest jedynie  
w przypadku sytuacji wyjątkowej za zgodą Kierownika. 

 
Wytyczne dla uczestników biorących udział w Zimowych Półkoloniach z Ferajną 2021: 

 
1. Uczestnicy stosują się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych  

z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2m) oraz przestrzeganiem 
wzmożonych zasad higieny. 

2. Każda z osób zobowiązuje się do częstego, regularnego oraz dokładnego mycia rąk 
wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich odpowiednim środkiem wskazanym  
przez Organizatora. 

3. Uczestnicy są zdrowi w dniu rozpoczęcia Półkolonii, co poświadczają rodzice dziecka  
w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika Półkolonii infekcji oraz objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 



 
Załącznik 1 do „Zimowe Półkolonie z Ferajną 2021”  

 

Opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci  

i młodzieży z dnia 01.06.2020 

4. Uczestnicy nie mieli kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub z osobą 
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem Półkolonii, co stwierdza 
się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów. 

5. Podczas zajęć sportowych oraz innych aktywności zorganizowanych w ramach 
Półkolonii, Uczestnicy starają się minimalizować kontakt z osobami trzecimi  
oraz innymi grupami trenującymi. W trakcie poszczególnych aktywności podopieczni 
nie opuszczają wyznaczonej przez Wychowawcę strefy. 
 

Podsumowanie 
 

We wszystkich kwestiach nieujętych w wyżej wymienionych wytycznych obowiązują aktualne 
informacje Głównego Inspektora Sanitarnego (publikowane na stronie https://gis.gov.pl/) 
oraz obowiązujące przepisy prawa. 
 
Zapoznałam/em się z wytycznymi oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 

(data, podpis)…….……………………… 
 
Informuję, że moje dziecko w dniu rozpoczęcia Półkolonii nie ma objawów infekcji, objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz nie miało kontaktu z osobą przebywającą 
na kwarantannie lub z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 
wypoczynku. Powiadomiłam/em także organizatora Półkolonii o wszystkich istniejących 
chorobach przewlekłych, na które choruje moje dziecko. 
 

(data, podpis)…………….…………… 

https://gis.gov.pl/

