
REGULAMIN OBOZU PIŁKARSKIEGO 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ OSKF POGOŃ-SKOTNIKI  

W ZAKOPANEM W DNIACH 16-22.01.2022 r.  

 

1. Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich 

rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu obozu. 

2. Regulamin został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 

marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz aktualne wytyczne GIS, MZ i MEN 

dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. 

3. W regulaminie słowo „obóz” jest stosowane naprzemiennie wraz z wyrazami „wypoczynek” i 

„zgrupowanie”. 

4. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur.  

5. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, 

instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) oświadczają, że są zdrowe, nie 

mają objawów choroby zakaźnej i nie przebywają na obowiązkowej kwarantannie. 

6. Opiekunowie osób zapisanych na obóz zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia, że ich 

dziecko na dzień wyjazdu jest zdrowe, nie ma infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie. 

7. Opiekunowie osób zapisanych na obóz zobowiązani są również do wypełnienia karty 

kwalifikacyjnej. W kartach powinny się znaleźć przede wszystkim szczegółowe informacje na 

temat chorób, alergii i ewentualnych przyjmowanych leków. Terminy szczepień ochronnych 

należy rzetelnie wpisać do karty lub dołączyć podpisane ksero z książeczki zdrowia. 

Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia 

Covid, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na 

etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W 

przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii 

lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

8. Uczestnik wypoczynku musi być zaopatrzony w indywidualne osłony nosa i ust. 

9. Obowiązuje zakaz odwiedzin uczestników zgrupowania przez osoby z zewnątrz (rodziców, 

dziadków). 

10. Organizator ma dostęp do termometru bezdotykowego, którym wychowawca w 

uzasadnionym przypadku może dokonać pomiaru temperatury uczestnikowi wypoczynku. 

11. Każdy uczestnik powinien korzystać przez cały czas trwania obozu z wyraźnie oznaczonego 

swoim nazwiskiem bidonu lub butelki. 

12. Obowiązki uczestników obozu: 

a) brać czynny udział w zajęciach programowych 

b) dbać o dobre imię sportowca, klubu/akademii i obozu 

c) być zdyscyplinowanym 

d) być taktownym i kulturalnym wobec kierownictwa obozu, wychowawców, kolegów, 

gospodarzy obiektu i personelu 

e) szanować sprzęt i urządzenia przydzielone do dyspozycji uczestników obozu 

f) utrzymywać higienę osobistą, dbać o czystość i porządek 

g) odpowiednio się ubierać 

h) przestrzegać zarządzeń i poleceń kierownictwa obozu 



i) przestrzegać ramowego rozkładu dnia – być punktualnym 

13. Uczestnikom obozu zabrania się: 

a) stosowania przemocy, zarówno fizycznej, jak i słownej 

b) samowolnego wychodzenia poza teren ośrodka 

c) samowolnego wykonywania ćwiczeń fizycznych i korzystania ze sprzętu sportowego 

d) wychylania się z okien 

e) biegania po korytarzach ośrodka 

f) spożywania niezdrowej żywności, w szczególności gazowanych i słodzonych napojów, 

chipsów, jedzenia typu fast-food 

g) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania jakichkolwiek używek 

14. Dla uczestników obozu wzorowo zachowujących się i wykonujących wszelkie polecenia 

kierownictwa obozu ustala się następujące nagrody: wyróżnienie, pochwała, pochwała 

przekazana rodzicom, drobny sprzęt sportowy i inne pamiątki. 

15. Dla uczestników obozu łamiących regulamin zgrupowania ustala się następujące kary: 

upomnienie, nagana, wydalenie z obozu na koszt opiekunów (po ich uprzednim 

powiadomieniu). 

16. Wszystkie szkody zaistniałe z winy uczestnika obozu pokrywają jego opiekunowie prawni. 

17. Uczestnicy obozu wszelkie uwagi dotyczące zakwaterowania i wyżywienia zgłaszają do 

kierownictwa obozu. 

18. Korzystanie z telefonów komórkowych może zostać ograniczone przez wychowawców. 

19. W przypadku objawów chorobowych wskazujących na podejrzenie zakażenia Covid-19 u 

uczestnika, rodzic musi odebrać dziecko z obozu w ciągu max. 12 godzin od zgłoszenia tego 

faktu przez wychowawcę. 

20. W obliczu aktualnych obostrzeń i wytycznych sanitarnych realizacja programu jest uzależniona 

od możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom obozu.  

21. Mimo podjętych środków bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku może dojść do zakażenia. W 

związku z tym opiekunowie prawni biorą odpowiedzialność za udział dzieci w obozie, są 

świadomi zagrożenia i nie będą z tego tytułu wysuwać żadnych roszczeń wobec organizatora. 


