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OŚWIADCZENIE 

 
 

W związku z wyjazdem dziecka na kolonie/obóz młodzieżowy, stosownie do 
wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oświadczam, że: 
 
1. Dziecko jest zdrowe w dniu wyjazdu co oznacza, że brak u niego wypoczynku infekcji oraz 
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
  
2. Dziecko nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z 
osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 
  
3. Na wniosek kierownika zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru 
dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby 
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). 
 
4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury dziecka. 
 
5. Uczestnik wyjazdu jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów  
uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) w 
kontaktach poza kolonią/obozem oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 
  
6. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub 
izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 
  
7. Uczestnik wyjazdu choruje/ nie choruje* na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na 
cięższy przebieg zakażenia. W przypadku, gdy uczestnik choruje na chorobę przewlekłą 
poinformowałam/łem* organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w 
wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz załączam opinię lekarską 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 
  
8. Zaopatrzyłem/łam* dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu 
na wypoczynku. 
  
9. Zapoznałem się i akceptuję Regulamin pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku 
oraz aktualne Warunki uczestnictwa i rezygnacji w imprezach organizowanych przez Biuro 
Podróży IwTravel. 
  
10. Podaję organizatorowi numer/y telefonu/ów zapewniający szybką komunikację: 
 
 
Nr telefonu 1: ......................................................Nr telefonu 2: .............................................................. 
 
 
Imię i nazwisko dziecka: ........................................................................................................................... 
 
 

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

   (miejscowość, data)          (podpis rodziców/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika) 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 
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Regulamin pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku 
 
1. Kadra oraz uczestnicy wypoczynku mają obowiązek dbania o higienę - regularnego i 
dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji.  
Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz 
uczestników wypoczynku. 
  
2. Kadra wychowawcza przekaże uczestnikom aktualne na czas pobytu informacje odnośnie 
ograniczeń i zaleceń GIS dla pobytów kolonijnych, do których uczestnicy imprezy są zobowiązani 
się zastosować. 
 
3. Wszelkie niepokojące objawy zdrowotne zwiastujące stan zagrożenia epidemicznego należy 
natychmiast zgłosić wychowawcy. 
  
4. W czasie pobytu poza miejscem zakwaterowania, uczestnikom zaleca się zachowanie 
dystansu społecznego w kontaktach z innymi osobami, w szczególności z uczestnikami innych 
grup kolonijnych; tj dystans co najmniej 2 m, a także zakładanie maseczek lub innych osłon nosa  
i ust, tam gdzie jest to wymagane np. sklepy, inne atrakcje, stosownie do aktualnych w danym 
dniu ogłoszeń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Obowiązki informacyjne  
i nadzór w tym zakresie należą do wychowawcy. 
  
5. W czasie posiłków w miarę możliwości, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy 
wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii przekazane przez obsługę stołówki. Zakazuje 
się wynoszenia ze stołówki sprzętów kuchennych oraz jedzenia. Wydawanie posiłków odbywać 
się będzie zmianowo w celu ograniczenia ilości osób i zachowania większej dyscypliny. Po każdej 
grupie odbywać się będzie dezynfekcja blatów stołów i poręczy krzeseł. 
  
6. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować. 

 
7. Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) odbywa się w formie dojazdu własnego lub 
transportem zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postoje będą dozwolone w 
miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi. Zbiórka przed 
wyjazdem będzie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu 
społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci mają zakaz wchodzenia do środków transportu. 
Uczestnicy są zobowiązani założyć maseczki lub inne osłony nosa i ust w środkach transportu. 
  
8. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć usuwane będą wszelkie przedmioty i sprzęty, których 
nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.  
Wstęp rodziców/opiekunów na teren ośrodka wypoczynkowego w ramach odwiedzin nie jest 
dopuszczalny. Odebranie dziecka z kolonii oznacza przerwanie jego pobytu bez możliwości 
powrotu na placówkę. 


