REGULAMIN WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO
"KREATYWNE ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ" 2020 r.

Organizator zapewnia wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie Zespołu Placówek
Oświatowych w Boronowie. Wypoczynek polega na organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych,
zabaw integracyjnych oraz zajęć plastyczno-manualnych.
1. Celem wypoczynku jest aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu w oderwaniu od
komputera.
2. Wypoczynek wakacyjny odbywać się będzie w terminie od 03.08.2020 r. do 14.08.2020 r.
Wyłącznie na terenie ZPO w Boronowie.
3. W celu skutecznego zapisania dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do:
•
telefonicznego zgłoszenia dziecka
•
pobrania, wypełnienia, podpisania i złożenia oryginału oświadczenia, karty
wypoczynku i regulaminu nie później niż do pierwszego dnia zajęć .
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku, organizator zapewnia
ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami
wypoczynku oraz pracownikami szkoły.

5. Ze względu na ograniczenia sanitarne na teren szkoły wchodzić mogą tylko uczestnicy
wypoczynku. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają i odbierają dzieci z zajęć przy
wejściu od strony Orlika. O swoim przybyciu informują dzwonkiem .Opiekę podczas
wypoczynku na terenie placówki sprawuje wychowawca .
6. Osoby doprowadzające dziecko do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub
choroby zakaźnej. Nie przebywają na kwarantannie jak też nie zamieszkiwały z osobą
przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed
rozpoczęciem wypoczynku oraz w trakcie jego trwania.
7. Rodzic/opiekun prawny zaświadcza o tym, że uczestnik wypoczynku nie zamieszkuje z
osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w
okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku oraz w trakcie trwania wypoczynku.
8. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka. W przypadku braku
zgody na pomiar temperatury , dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach.
9. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wypoczynku udostępniają organizatorowi i
kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką

komunikację.
10. 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.
11. Zajęcia przeznaczone będą dla grupy dzieci młodszych do 10 roku życia.
12. Zajęcia odbywają się pod nadzorem opiekunów według harmonogramu.
13. Wszyscy uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do stosowania się do wytycznych i
regulaminów obiektów na których odbywają się zajęcia, oraz poleceń i uwag wychowawcy
wypoczynku.
14. Ze względu na obostrzenia sanitarne zajęcia odbywać się będą w grupie do 12 osób w
możliwie tych samych przeznaczonych do tego pomieszczeniach, zgodnie z wytycznymi
GIS.
15. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż
4 m2 na osobę.
16. Z pomieszczeń w których będą prowadzone zajęcia zostaną usunięte przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować.
17. Sprzęt sportowy po każdorazowym użyciu przez uczestników wypoczynku zostanie
zdezynfekowany.
18. Sale w których będą prowadzone zajęcia będą regularnie wietrzone, sprzątane i
dezynfekowane.
19. Uczestnicy wypoczynku są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego oraz
przestrzegania wzmożonych zasad higieny do których należy mycie i dezynfekcja rąk.
20. Dystans społeczny musi obowiązywać również przy korzystaniu z pionu sanitarnego
21. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla
uczestników i personelu. Zapewnia dostęp do miejsc, w których można dezynfekować oraz
myć ręce ciepłą woda i mydłem.
22. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na
wyposażeniu również dodatkowe środki ochrony w postaci nieprzemakalnych fartuchów i
przyłbic.
23. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia izolacji osobom z objawami wskazującymi na
wystąpienie choroby, w tym szczególnie choroby zakaźnej.

24. Organizator lub kierownik wypoczynku zobowiązuje się do natychmiastowego
powiadomienia rodziców/opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach
zdrowotnych.
25. Organizator zapewnia dostęp do opieki medycznej.
26. Wskazane jest przyniesienie przez uczestników własnych napojów oraz kanapek. Posiłki
przyniesione przez dziecko spożywane będą w stołówce szkolnej podczas przerwy
śniadaniowej ok. godziny 10:50.
27. Z uwagi na obostrzenia sanitarne uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do przynoszenia
na zajęcia manualne własnych przyborów plastycznych ( np. kartki, klej, nożyczki, kredki,
farby). Rodzice/opiekunowie prawni zostaną
poinformowani z odpowiednim
wyprzedzeniem o potrzebie dostarczenia odpowiednich przyborów.
28. Przybory w które powinny być zaopatrzone dzieci:
•

Codziennie: kredki, flamastry, farby, pędzle, nożyczki, klej, kartki białego i
kolorowego papieru, blok techniczny (biały i kolorowy);

•

obuwie zmienne;

•

dnia 05.08.2020 proszę aby dzieci dodatkowo przyniosły kolorowe kartki z bloku
technicznego;

•

dnia 06.08.2020- w razie niepogody proszę aby dzieci przyniosły dodatkowo na
zajęcia własne t-shiry (najlepiej bawełniane bez nadruków, mogą być znoszone w
jasnym kolorze- będziemy ozdabiać koszulki) albo bawełniane bądź płócienne
torby-według uznania;

•

dnia 10.08.2020r- proszę o przyniesienie kredek świecowych oraz papieru do
pieczenia;

•

dnia 12.08.2020r.- proszę o przyniesienie bloku technicznego z białymi i
kolorowymi kartkami.

29. Dzieci zobowiązane są do przynoszenia na zajęcia tylko niezbędnych przyborów,
posiłków oraz obuwia zmiennego.

