
REGULAMIN 
uczestnictwa w zimowisku organizowanym  

przez Krajową Radę Izb Rolniczych dla dzieci i młodzieży. 
 

Nadrzędnym celem jest zorganizowanie Uczestnikom jak najlepszego wypoczynku w 

odpowiednich warunkach. Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z 

przestrzeganiem zasad współżycia w grupie oraz zachowaniem podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, 

ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas zimowiska ze szczególnym uwzględnieniem 

dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażeniem w czasie trwania stanu 

zagrożenia epidemicznego COVID-19 na terenie kraju. Zasady te każdy uczestnik zobowiązany 

jest przestrzegać. 

 

 
I. Zasady bezpieczeństwa na zimowisku uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego. 

 

1. Uczestnik zimowiska w dniu wyjazdu musi być zdrowy. 
2. Uczestnik w okresie 7 dni przed rozpoczęciem turnusu zimowiska nie zamieszkiwał z osobą 

chorą na COVID 19 oraz nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie. 
3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej oraz zapewniają, że nie zamieszkiwały z osobą z osobą chorą na COVID 19 

w okresie 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 
4. Uczestnik na polecenie wychowawców podczas zimowiska zobowiązany jest do 

zachowania dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m), w tym podczas korzystania z 

urządzeń sanitarnych, wspólnych pomieszczeń, stołówek, infrastruktury sportowo – 

rekreacyjnej. 
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wzmożonej higieny: 

a) przed wejściem do ośrodka oraz do pomieszczeń wspólnych należy zdezynfekować 

ręce płynem do dezynfekcji, 
b) należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie przed jedzeniem, po powrocie 

ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika zimowiska są zobowiązani udostępnić numery 

telefonów lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację kadry wychowawczej z 

nimi. 

7. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego do 12 godzin – odbioru                

dziecka z zimowiska w przypadku wystąpienia u ich dziecka choroby (wysoka 

temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka, stwierdzona 

infekcja COVID 19). 
8. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w 

indywidualne osłony nosa i ust do ewentualnej konieczności użycia podczas pobytu na 

wypoczynku. 

9. Podczas wypoczynku zaleca się, by uczestnicy nie byli odwiedzani przez osoby z zewnątrz 

(w tym przez członków rodzin). Odwiedziny uczestnika są dopuszczalne tylko w 

wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim ustaleniu tego z kierownikiem wypoczynku. 

Osoby odwiedzające muszą być zdrowe, bez objawów infekcji oraz muszą zachować reżim 

sanitarny. 
10. Rodzice/opiekunowie prawni akceptując niniejszy regulamin oświadczają, że wyrażają 

zgodę na pomiar temperatury ciała dzieci. 



II. Zasady organizacyjne 
 

1. Uczestnik zimowiska zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry 

(wychowawcom, instruktorom lub przewodnikom) oraz do aktywnego udziału we wszystkich 

zajęciach programowych. 
2. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania 

narkotyków (środków odurzających). 

3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów 

obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m. in. 

przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania 

z basenu),  z którymi zostanie zapoznany na początku zimowiska. 
4. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz 

miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z 

niniejszym regulaminem, zasadami obowiązującymi na zimowisku. 
5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00. W trakcie trwania ciszy nocnej 

obowiązuje zakaz odwiedzin Uczestników w innych pokojach. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy zagubione 

przez Uczestnika podczas trwania imprezy lub pozostawione przez niego po zakończeniu 

imprezy w miejscu zakwaterowania oraz w środkach transportu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy 

posiadane przez Uczestników, jeśli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostały one 

złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez wychowawcę. 

8. Uczestnicy bez zgody i nadzoru wychowawcy nie mogą korzystać ze sprzętu sportowego. 
9. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu 

rekreacyjno - sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i 

utrzymania porządku w pokoju zakwaterowania i w miejscach rekreacyjnych. 

Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez 

swoje dziecko i w razie szkód spowodowanych przez dziecko zobowiązują się je pokryć w 

wysokości wskazanej przez Organizatora. 
10. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem Organizator 

ma prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich 

jak: upomnienie, powiadomienie rodziców czy powiadomienie szkoły. Poważne naruszenie 

regulaminu, a w szczególności: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub sprowadzanie 

zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z 

zimowiska bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami 

transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice/opiekunowie prawni. 

11. Organizator informuje rodziców/opiekunów prawnych, że dzieci mogą deponować u 

wychowawcy grupy telefony komórkowe oraz inne cenne rzeczy.  
 

Uwaga: Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na miejsce 

wyjazdu oraz do osobistego odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki. 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższymi zasadami i zobowiązujemy się je przestrzegać: 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 

dziecka zarejestrowany podczas trwania wypoczynku w materiałach reklamowych i na stronie 

internetowej organizatora wypoczynku 

 

 
 

          ……………………                                            …………………………………………… 
     podpisy rodziców (opiekunów)                                                          podpis uczestnika 


