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Regulamin Obozowicza uczestniczącego w obozach 
sportowych organizowanych przez 

UKS Krak Tenis. 
 

1. Obozowicz zobowiązany jest do wykonywania poleceń Kadry Obozowej. 

2. Każdy z obozowiczów musi przestrzegać osobnego regulaminu obowiązującego w obiekcie, z 

którego korzysta (hotelu, kortów tenisowych, basenu, sali gimnastycznej itp.). 

3. Obozowicz powinien stawiać się w wyznaczonym miejscu i czasie gotowy do zaplanowanych 

zajęć. 

4. Obozowiczom zakazuje się spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych, palenia tytoniu 

oraz przyjmowania innych środków odurzających pod groźbą wydalenia z obozu. 

5. Po godzinie 22.00 każdy uczestnik obozu ma obowiązek znajdować się w swoim pokoju. 

6. Każdy z uczestników obozu odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku w swoim pokoju. 

7. Codzienna kąpiel to obowiązek każdego uczestnika obozu sportowego! 

8. Wszelki sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe, gry itp.) powinny pozostawać w pokoju 

Trenerów. Zabronione jest noszenie ich ze sobą na treningi, posiłki i inne zajęcia. 

9. Obozowicz musi zgłosić się niezwłocznie do opiekuna lub trenera, gdy z jakiegokolwiek powodu 

czuje się źle. 

10. Obozowicz ma obowiązek zgłosić się niezwłocznie do opiekuna lub trenera, gdy był świadkiem 

niepokojącej sytuacji (przemoc fizyczna, psychiczna, kradzież itp.). 

11. Obozowicz ma obowiązek zapoznać się i podpisać odrębny regulamin obozowy specjalnie 

sporządzony na czas pandemii koronawirusa. 
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REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW (na czas covid-19) 

 

1. W obozach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców 

niemające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.  

2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, 

dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych.  

3. Dzieci powinny być samodzielne w stopniu umożliwiającym zrozumienie przez nie obowiązków 

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

zasad higieny.  

4. Dzieci powinny umieć dostosować się do poleceń opiekunów, wychowawców i potrafić 

podporządkować się do zasad i regulaminów.  

5. W trakcie podróży dzieci powinny mieć maseczki/osłonę twarzy.  

6. Podczas wypoczynku pomiędzy zajęciami dozwolone jest przebywanie tylko w swoich pokojach.  

7. Bezwzględne przestrzeganie REGULAMINU HIGIENY NA OBOZIE W ZWIĄZKU Z 

ZAGROŻENIEM COVID  

8. Dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych, sal dydaktycznych –

wszędzie tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone.  

9. Częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed 

i po korzystaniu z toalet.  

10. Dezynfekowanie rąk przed użyciem wydawanych telefonów, dezynfekowanie telefonu przed 

oddaniem do depozytu.  

11. Poruszanie się w grupach wychowawczych/zajęciowych i niemieszanie się z uczestnikami innych 

grup na zajęciach oraz podczas posiłków.  

12. Zachowywanie bezpiecznego dystansu 2m, od uczestników innych grup.  

13. Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników 

obozów.  
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14. Stosowanie zachowania pro higienicznego: unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust, 

zakrywania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej 

wyrzucenia chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.  

15. Dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem COVID-19.  

16. Podczas posiłków na obozie uczestników obowiązuje: obowiązkowa dezynfekcja rąk dostępnym 

płynem na wejściu, na czas posiłku zajęcie miejsca przy stole ze swoją grupą wychowawczą zachowując 

2 metrowy dystans od innych grup, używanie tylko swoich sztućców, nieczęstowanie innych uczestników 

swoim posiłkiem, picie tylko ze swojego kubka, odniesienie wykorzystanych naczyń do okienka, 

obowiązkowa dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym przy wyjściu z jadalni.  

17. Odmowa stosowania się do warunków zachowania higieny, przestrzegania dystansu społecznego lub 

stosowania środków ochronnych może być podstawą do przerwania udziału w wypoczynku. W takim 

przypadku rodzice zobowiązani są odebrać uczestnika z wypoczynku.  

 

 

Wprowadzenie niniejszego regulaminu jest obowiązkiem organizatora wypoczynku sformułowanym w 

Wytycznych GIS. Organizator będzie dokonywał bieżącej aktualizacji regulaminu w przypadku zmiany 

Wytycznych GIS. Wytyczne GIS mają pierwszeństwo przed zapisami niniejszego regulaminu. 


