
REGULAMIN  

obowiązujący rodziców i uczestników obozów tenisowych organizowanych w 
lipcu i sierpniu 2022 przez 

Tenisowy Klub Sportowy KROS Tarnowo Podgórne 

 
 

1. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez   wychowawców, 
stosować się do ich poleceń oraz regulaminów obozu i ośrodka. 

 
2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek; oprócz rzeczy osobistych: 

- strój sportowy w tym dres, 2 pary wygodnych butów sportowych, czapka na głowę 

- własna rakieta tenisowa, jeśli dziecko ją posiada (można będzie rakietę wypożyczyć) 

- strój kąpielowy, czepek 

- kurtka przeciwdeszczowa 

- krem przeciwsłoneczny, środek przeciwko owadom,  

- stosowane lekarstwa z opisem sposobu podania 

- legitymacja szkolna z numerem Pesel  

 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, telefony  

    komórkowe i rzeczy wartościowe Uczestników. Istnieje możliwość oddania w depozyt  

    pieniędzy kieszonkowych oraz dokumentów opiekunowi grupy. 

 
4. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą  pełną odpowiedzialność materialną   za 
szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu na obozie na podstawie protokołu szkody 
sporządzonego przy udziale Kierownika obozu w chwili i miejscu jej  powstania.  

 
5. Uczestnikowi obozu zabrania się: 

- posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających  

  oraz wyrobów tytoniowych. 

- wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody  

  wychowawcy 

- samowolnego oddalania się z terenu obozu 

 
6. Uczestnikom obozu zabrania się samowolnego korzystania z kąpieliska i sprzętu  

pływającego bez zgody wychowawcy i obecności ratownika. 



 
7. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno 
–  sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu 
i utrzymania porządku w domku i na terenie ośrodka. 

8. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem organizator 
zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących. 
Poważne naruszenie zasad wiążące się ze sprowadzeniem zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa 
własnego i innych uczestników grozi wydaleniem z obozu bez zwrotu kosztów za niewykorzystane 
dni pobytu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerowania w przypadku spożywania przez dziecko zbyt 
dużej ilości słodyczy, chipsów i napojów kolorowych. 

Uwaga: Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na miejsce wyjazdu 
oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki. 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka a obozu na stronie internetowej TKS KROS 
Tarnowo Podgórne tak  / nie  podpis …………………………… 

 

 

USTALENIA  REGULAMINOWE  AKTUALNE TYLKO W  STANIE  ZAGROŻENIA  
EPIDEMIOLOGICZNEGO 

dotyczące rodziców oraz uczestników obozu 

1. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i dostarczenia w dniu wyjazdu na obóz 
OŚWIADCZENIA zdrowotnego, którego wzór dołączony jest do niniejszego Regulaminu. 
 

2. 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. 
 

3. W trakcie podróży dzieci powinny mieć maseczki/osłonę twarzy wyłącznie na czas 
postoju.  
 

4.  Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu muszą udostępnić 
organizatorowi wyjazdu kontakt zapewniający szybką komunikację.  
 

5.  Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu zobowiązują się do 
niezwłocznego-do 12 godzin-odbioru dziecka z Obozu w przypadku, gdy u dziecka 
pojawią się niepokojące objawy choroby (np. podwyższona temperatura, kaszel, 
katar, duszności). 
 

6. Rodzice wyrażają zgodę na częste mierzenie temperatury dziecku w trakcie obozu 
termometrem bezdotykowym. 
 

7.  Rodzic/Opiekun odprowadzający dzieci na zbiórkę wyjazdową musi być zdrowy, 
bez żadnych objawów choroby zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed 
rozpoczęciem obozu nie powinien zamieszkiwać z osobą przebywającą na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.  
 



8. 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.  
 

9.  Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do 
użycia podczas pobytu na zajęciach w pomieszczeniach zamkniętych.  
 

10.  Wizyty rodziców / opiekunów lub osób trzecich w miejscu trwania wypoczynku 
będą ograniczone do minimum.  
 

11. Uczestnicy obozu zobowiązani są dezynfekować ręce za każdym razem przed 
wejściem do pomieszczeń wspólnych, sal dydaktycznych – wszędzie tam, gdzie 
płyny dezynfekujące zostały umieszczone.  
 

12. Częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi 
instrukcjami zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.  
 

13. Dezynfekowanie rąk przed użyciem wydawanych telefonów, dezynfekowanie 
telefonu przed oddaniem do depozytu.  
 

14. Uczestnicy poruszają się w grupach wychowawczych/zajęciowych i nie mieszają 
się z uczestnikami innych grup na zajęciach oraz podczas posiłków.  
 

15. Zachowują bezpieczny dystans 2m, od uczestników innych grup.  
 

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

17. Korzystanie ze sklepiku w godzinach wyznaczonych dla swojej grupy lub po 
wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą.  
 

18. Stosowanie zachowań pro-higienicznych: - unikania dotykania dłońmi okolic oczu, 
nosa i ust -zakrywania podczas kaszlu i kichania ust oraz nosa zgiętym łokciem 
lub chusteczką –jak najszybciej wyrzucenia chusteczki do zamkniętego kosza i 
umycie rąk.  
 

19. Dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem 
COVID_19. 
 

20. Podczas posiłków na Obozie uczestników obowiązuje:  
 
a.  Obowiązkowa dezynfekcja rąk dostępnym płynem na wejściu. 
b.  Pobranie sztućców zapakowanych w serwetki.  
c. Na czas posiłku zajęcie miejsca przy stole ze swoją grupą wychowawczą 

zachowując 2 metrowy dystans od innych grup.  
d. Używanie tylko swoich sztućców, nieczęstowanie innych uczestników swoim 

posiłkiem, picie tylko ze swojego kubka.  
e. Obowiązkowa dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym przy wyjściu z jadalni 



 

Zapoznaliśmy się z powyższym regulaminem i zobowiązujemy się go przestrzegać: 

 

 

……………………………………           ……………………………………….                      ……………………………………  

     

 miejscowość, data,        podpisy rodziców (opiekunów ustawowych) i          Uczestnika                  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      OŚWIADCZENIE 
 

Ja, ………………………..………………… oświadczam, że moje dziecko …………...………..…….…….., 

(imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna)                                                        (imię i nazwisko Uczestnika) 

 

będące uczestnikiem obozu w ośrodku NORD CAMP we wsi Żarnowska k/Łeby w 

terminie od 20 sierpnia do 29 sierpnia 2021 organizowanego przez Tenisowy Klub 

Sportowy KROS Tarnowo Podgórne, w dniu rozpoczęcia obozu jest zdrowe, nie ma 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, a w okresie ostatnich 14 dni 

przed rozpoczęciem obozu, nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

Ja, jako Rodzic/Opiekun odprowadzający uczestnika na zbiórkę oświadczam, że 

jestem zdrowy/a, bez żadnych objawów choroby zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 

dni przed rozpoczęciem obozu nie zamieszkiwałem/łam z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 
wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar). 

Wyrażam zgodę na zmierzenie temperatury dziecku termometrem bezdotykowym w 
chwili wyjazdu na obóz  i w sytuacjach kiedy może być podejrzenie gorączki. 

 

................................................................. 

(data i podpis Rodzica / Opiekuna) 

 

 

 

 

*Oświadczenie należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia obozu wyznaczonej osobie z kadry Tenisowego 
Klubu Sportowego KROS Tarnowo Podgórne 


