
 

 

Regulamin BHP dla uczestników wypoczynku  

oraz kadry wychowawczej Półkolonii zimowych z Akwen 
 

1. Udział dziecka w półkoloniach jest równoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego 

Regulaminu oraz procedur związanych z epidemią COVID-19. 

2. Każdy uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP oraz wytycznych GIS dotyczących 

epidemii COVID-19. 

3. Dziecko, które bierze udział w półkoloniach musi być zdrowe. Bardzo prosimy o zwracanie 

uwagi na wszystkie objawy choroby. W przypadku takiej sytuacji będziemy zmuszeni 

odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia, gdyż będzie ono stanowiło potencjalne zagrożenie  

dla reszty podopiecznych oraz opiekunów. 

4. Uczestnicy wypoczynku oraz kadra wychowawcza nie zamieszkiwali z osobą przebywającą 

na kwarantannie i nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19 w okresie 14 

dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców 

dziecka lub prawnych opiekunów (oświadczenie jest integralną częścią regulaminu BHP) , 

a także na podstawie oświadczenia osób wchodzących w skład kadry wychowawczej.  

5. Zabronione jest, aby opiekunowie dzieci wchodzili do sal zajęciowych. Rodzic będzie mógł 

odprowadzić dziecko wyłącznie do przestrzeni wspólnej, z której uczestnik półkolonii będzie 

odbierany przez kadrę. 

6. Codziennie przy przyprowadzaniu dziecka, kierownik dokonuje pomiaru temperatury 

uczestnika za pomocą termometru bezdotykowego. 

7. Codzienny pomiar temperatury dotyczy również całej kadry na miejscu. 

8. Kadra używa obowiązkowo środków ochrony osobistej, tj. maseczki lub przyłbicy i  

rękawiczek. 

9. Należy zachować dystans społeczny min. 1,5 metra. 

10. Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku, regularnego i dokładnego mycia 

rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji (ograniczyć 

stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6 roku życia). 

11. Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach  

do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych. 

12. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników. 

13. Grupy dziecięce mogą liczyć maksymalnie 12 dzieci. 

14. Dystans społeczny 1,5 metra musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego. 

15. Sprzęt używany przez uczestników należy regularnie dezynfekować za pomocą dostępnych 

środków dezynfekujących. Sprzęt powinien być dezynfekowany po każdych zajęciach. 

16. Poza dezynfekcją sprzętu należy przewietrzyć pomieszczenie oraz dokonać dezynfekcji 

ławek, poręczy oraz klamek. 

17. Kierownik wypoczynku zobowiązany jest do stałego nadzorowania oraz uczestnictwa  

w pracach dezynfekcyjnych oraz powinien prowadzić ewidencję dokonywanych czynności. 

18. W celu zachowania bezpieczeństwa przed zarażeniem - należy unikać dotykania dłońmi 

okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

19. Zaleca się dbanie o odporność, kondycję fizyczną oraz racjonalne odżywianie. 

 



 

 

20. W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów u uczestnika wypoczynku choroby zakaźnej - 

należy odizolować go od reszty grupy w osobnym pomieszczeniu oraz natychmiast 

powiadomić rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany 

do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki. 

21. Osoby odprowadzające/odbierające dziecko do/z półkolonii są zdrowe, nie mają objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie  

lub w trakcie izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 

wypoczynku  

22. Osoby odprowadzające/odbierające dziecko do/z półkolonii mają obowiązek punktualnego 

odbioru dziecka po zajęciach i dokonują odbioru tylko w wyznaczonym, stałym miejscu. 

23. W razie zagrożenia życia uczestnika, należy niezwłocznie zadzwonić pod telefon alarmowy 

112 lub skontaktować się z wyznaczoną przychodnia lub ratownikiem medycznym. 

24. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji niniejszych 

półkolonii jest Gmina Czerwonak – Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej w Czerwonaku,  

ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.  

25. Zbierane dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), w celu realizacji  

i obsługi półkolonii oraz w celu realizacji zadań statutowych Centrum Rozwoju Kultury 

Fizycznej w Czerwonaku.  

 

 

……………………………………… 
                    Data i podpis rodziców lub opiekunów    


