REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW
oraz ich Rodziców/Opiekunów Prawnych
WAKACJI z RANCHEREM 2021
zawierający zasady bezpieczeństwa
uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego
obowiązujący od 27.05.2021 r.

1. Podstawą wprowadzenia niniejszego regulaminu są „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów
wypoczynku dzieci i młodzieży” opublikowane w dniu 31 maja 2021 roku na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (zwane dalej „Wytycznymi GIS”).
2. Celem wdrażanych procedur jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko
zarażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku, minimalizowanie ryzyka zakażenia,
ograniczenia liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku, kompleksowe działanie dostosowane do
zaawansowania stanu epidemicznego.
3. Regulamin będzie aktualizowany w przypadku ogłoszenia nowych wytycznych GIS o czym organizator
poinformuje rodziców niezwłocznie jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia wypoczynku .
I. Uczestnik wypoczynku:
1. Jest zdrowy w dniu wyjazdu, nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał
kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku,
co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka
lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
2. Jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych
z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
3. Jest zobowiązany do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą i mydłem oraz do dezynfekowania
ich środkiem do dezynfekcji.
4. Podczas transportu zorganizowanego jest zobowiązany do zastosowania się do obowiązujących
przepisów.
5. Jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na wypoczynku.
Odmowa stosowania się do warunków zachowania higieny, przestrzegania dystansu społecznego
lub stosowania środków ochronnych może być podstawą do przerwania udziału w wypoczynku.
W takim przypadku rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są odebrać uczestnika z wypoczynku
(na zasadach z OWU).

II. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
1. W dniu rozpoczęcia kolonii/obozu składa oświadczenie o którym mowa w pkt I 1. Oświadczenie
potwierdza stan wiedzy rodziców w tym zakresie. Przekazanie oświadczenia jest warunkiem
koniecznym przyjęcia uczestnika. Druk oświadczenia można pobrać na stronie www.rancher.com.pl
2. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt
zapewniający szybką komunikację.
3. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności), zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru
dziecka z wypoczynku.
4. Osoba odprowadzająca dziecko na zbiórkę lub miejsce wypoczynku nie może mieć objawów infekcji
lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

5. Rodzice odprowadzający uczestników nie mogą wchodzić do autokaru. Powinni zachować dystans
społeczny podczas zbiórki przed wyjazdem autokaru.
6. Rodzice przywożący uczestnika na miejsce wypoczynku nie mogą wchodzić do strefy kolonijnej.
Miejsce odbioru uczestnika zostanie ustalone przed rozpoczęciem turnusu, szczegóły organizator
przekaże w mailu organizacyjnym.
7. Zobowiązani są umieszczenia informacji o przewlekłych chorobach dziecka w karcie kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku ( na etapie zapisywania dziecka na kolonię/obóz) i dostarczenia opinii
lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
8. Zaopatruje uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na
wypoczynku w ilości odpowiedniej do długości wypoczynku (turnus 7 dniowy – 3 maseczki
wielorazowe , turnus 13 dniowy - 5 maseczek wielorazowych).
9. Podczas trwania turnusu nie ma możliwości odwiedzania uczestników przez osoby z zewnątrz
(rodziców, opiekunów, dziadków itd.)
10. Odbiór uczestnika w trakcie trwania wypoczynku jest możliwy po uprzednim powiadomieniu
Organizatora. Rodzice nie mogą wchodzić do stref przeznaczonych dla uczestników wypoczynku.
11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pouczenia uczestników o konieczności stosowania
się do zasad regulaminu i obowiązujących przepisów sanitarnych.
III. Organizator wypoczynku
Organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży zapewnia w trakcie wypoczynku:
1. wyodrębnione strefy na przeprowadzenie zajęć, zapewniające ograniczenie kontaktu z osobami
niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku,
2. dostosowanie zajęć zapewniających dystans społeczny i ograniczony do minimum kontakt z
osobami trzecimi,
3. zmianę realizacji programu poprzez dostosowanie go do wytycznych GIS, MZ i MEN,
4. zakwaterowanie w jednym pokoju uczestników z tej samej grupy, przy czym liczba osób
zakwaterowanych w jednym pokoju nie przekroczy 4 osób przy zachowaniu 4 m2 na 1 osobę,
5. zakwaterowanie w budynku spełniającym warunki bezpieczeństwa,
6. zachowanie dystansu podczas posiłków pomiędzy grupami z zastosowaniem aktualnych przepisów
świadczenia usług gastronomicznych,
7. stałą kontrolę faktycznego wypełniania zasad określonych niniejszym regulaminem i Wytycznymi
GIS przez wychowawców i uczestników wypoczynku,
8. dezynfekcję powierzchni dotykowych oraz sprzętu wykorzystywanego do realizacji programu w
trakcie wypoczynku i pomiędzy turnusami,
9. czyszczenie z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących sprzętu sportowego
używanego do zajęć programowych,
10. dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie
użytkowanych, stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania
na terenie obiektu,
11. postój w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi w trakcie
transportu zorganizowanego,
12. zapoznanie uczestników i kadry z regulaminem, który zawiera zasady bezpieczeństwa
uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego,
13. izolację uczestników z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby,
14. informowanie rodziców/ opiekunów prawnych o każdych podejmowanych działaniach w stosunku
do ich dziecka.
15. śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach
https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów
prawa.

III. Zbiorowe żywienie :
1. Będzie odbywało się w warunkach zapewniających zachowanie dystansu pomiędzy
uczestnikami.
2. Przy stoliku będą siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej.
3. Podczas posiłków zastosowane będą aktualne przepisy dotyczące świadczenia usług
gastronomicznych. Uczestnicy będą informowani na początku turnusu o obowiązujących
zasadach.
IV. Transport Uczestników Wypoczynku :
TRANSPORT INDYWIDUALNY:
1. Rodzice zobowiązani są zaplanować przywiezienie uczestnika wypoczynku w godzinach
od 17 tej do 18 tej.
2. Przy bramie wjazdowej na ośrodek pracownik firmy RANCHER PT poinformuje gdzie należy
zgłosić się z dzieckiem.
3. Na kolonię przyjmowane będą wyłącznie zdrowe dzieci.
4. Rodzic zobowiązany jest złożyć OŚWIADCZENIE o którym mowa w REGULAMINIE COVID-19.
5. Pracownik firmy RANCHERT PT dokona pomiaru temperatury uczestnika, w przypadku
odnotowania podwyższonej temp.tj 37 st. i wyżej, dziecko nie będzie przyjęte na wypoczynek.
6. Rodzice nie będą mogli wejść na teren strefy kolonijnej.
7. Prosimy o zachowanie dystansu podczas oczekiwania na przyjęcie dziecka.
TRANSPORT ZORGANIZOWANY:
1. Rodzice zobowiązani są punktualnie przywieźć dziecko na miejsce zbiórki wyznaczone przez
Organizatora.
2. Na kolonię, obóz i transport zorganizowany przyjmowane będą wyłącznie zdrowe dzieci.
3. Rodzic zobowiązany jest złożyć OŚWIADCZENIE o którym mowa w REGULAMINIE COVID -19.
4. Pracownik firmy RANCHERT PT dokona pomiaru temperatury uczestnika, w przypadku
odnotowania podwyższonej temp.tj 37 st. i wyżej, dziecko nie będzie przyjęte na wypoczynek.
5. Rodzice nie będą mogli wejść do autokaru.
6. Prosimy o zachowanie dystansu podczas zbiórki i oczekiwania na odjazd autokaru.
7. Podczas przejazdu, uczestnicy wypoczynku będą musieli dostosować się do obowiązujących w
danym dniu przepisów reżimu sanitarnego. Na dzień sporządzenia regulaminu podczas
transportu grupy nie obowiązują maseczki ochronne (o zmianie powiadomimy Państwa w mailu
organizacyjnym).
8. Podczas przerwy w podróży, w przypadku konieczności wyjścia z autokaru (toaleta), uczestnicy
będą musieli założyć maseczki ochronne.
9. Podczas oczekiwania na kontrolę autokaru przez służby policji lub ITD, dzieci wraz z Rodzicami i
bagażami oczekują w swoich samochodach. Do momentu zakończenia kontroli w autobusie nie
mogą przebywać dzieci, a bagaże nie mogą być pakowane do luków bagażowych.

RANCHER PT
Organizatorzy:
Waldemar Włoszczyński 507 109 234
Katarzyna Włoszczyńska 509 807 710
biuro@rancher.com.pl

