
REGULAMIN
zajęć sportowo – rekreacyjnych

organizowanych przez UKS MOSiR Włodawa

I. Postanowienia ogólne
1. Każdy  uczestnik  zajęć   sportowo  –  rekreacyjnych zobowiązany  jest  do  przestrzegania  niniejszego

regulaminu.
2. Punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.
3. Uczestnik  zajęć ma obowiązek dbać o czystość i  porządek oraz powierzone mu mienie w miejscu

przebywania i poza terenem.
4. Należy dostosować się do wewnętrznych zasad i regulaminów zajęć prowadzonych przez kadrę.
5. Uczestnikowi zajęci nie wolno oddalać się od grupy i opuszczać terenu obiektów lub wyznaczonego

obszaru bez wiedzy prowadzących.
6. Uczestnik powinien mieć szacunek dla kolegów, kadry, innych osób starszych i samego siebie.
7. Uczestnik zajęć musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulaminu.
8. Uczestnik o każdej chorobie i złym samopoczuciu melduje osobie prowadzącej zajęcia.
9. Stosuje się do poleceń prowadzących.
10. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pieniądze,  dokumenty,  sprzęt  elektroniczny  i  inne

wartościowe przedmioty, które nie zostały zdeponowane u prowadzących.
11. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dzieci.
12. W przypadku poważnego naruszenia reguł zajęć uczestnik po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców

może zostać skreślony z listy uczestników, bez możliwości zwrotu wpłaty za uczestnictwo. 
13. Każdy dziecko ma prawo:

a) udziału we wszystkich zajęciach programowych,
b) wyrażania swoich poglądów,
c) pomocy personelu w sytuacji pojawienia się problemów,
d) bezpiecznego i radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony prowadzących.

14. Nie przestrzeganie Regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
a) upomnienie przez prowadzącego zajęcia,
b) powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o zachowaniu,
c) wydalenie -  skreślenie z listy uczestników z zajęć (Rodzic lub prawny opiekun powinien odebrać

dziecko niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia).

II.  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym
1. Uczestnicy zajęć:  

a) są zdrowi w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym
oświadczeniu  o  braku  u  uczestnika  wypoczynku  infekcji  oraz  objawów  chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną,

b) nie  zamieszkiwały  z  osobą  przebywającą  na  kwarantannie  i  nie  miały  kontaktu  z  osobą
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem pierwszych zajęć, co stwierdza się
na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów,
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c) są  przygotowani  do  stosowania  się  do  wytycznych  i  regulaminów  uczestnictwa  związanych
z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny,

d) dzieci  uczestniczące  w  zajęciach  codziennie  poddane  zostaną  weryfikacji  z  możliwością
zmierzenia temperatury ciała i oceny samopoczucia uczestnika.

2.  Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:  

a) udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację,
b) zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z zajęć w przypadku wystąpienia u ich dziecka

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności),
c) osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu muszą być 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 pierwszych zajęć,

d) 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 zajęciach w formularzu zgłoszeniowym,

e) w przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii
lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach,

f) rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w indywidualne osłony
nosa i ust do użycia podczas zajęć.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku:  

a) zajęcia są organizowane na obiektach, bazach i miejscach administrowanych przez MOSiR we
Włodawie  na  zasadach  określonych  w regulaminach  tych  obiektów  oraz  poza  jego  terenem
zgodnie z harmonogramem zajęć,

b) obiekty,  w  których  są  organizowane  zajęcia  w  tym  czasie  będą  przeznaczone  tylko  dla
wypoczynku dzieci zapewniającą im ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami
tych zajęć,

c) zapewniony  jest  dostęp  do  termometru  bezdotykowego oraz  regularny  pomiar  temperatury
uczestnikom wypoczynku i kadrze prowadzącej zajęcia,

d) zostanie wydzielone pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie osoby, u której
wystąpiły objawy choroby lub miejsce,  w  którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport
w odległości minimum 2 m od pozostałych osób,

e) zapewniony jest szybki kontakt z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, lub
innych zdarzeń.

4. Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenie  zakażenia  koronawirusem u uczestnika,  kadry  
wypoczynku lub innego pracownika podczas zajęć:

a) osoba prowadząca zajęcia w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry lub innego
pracownika,  w  tym  pracownika  obiektu,  w  którym  organizowany  są  zajęcia,  niepokojących
objawów  sugerujących  zakażenie  koronawirusem,  niezwłocznie  informuje  organizatora  zajęć
i odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze
stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem,

b) zaleca  się  ustalenie  miejsca,  w którym ma przebywać osoba,  u  której  wystąpiły  niepokojące
objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania,
zgodnie  z  procedurami  zakładowymi  oraz  zdezynfekowanie  powierzchni  dotykowych (klamki,
poręcze, uchwyty),
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c) w  przypadku, gdy  nie  ma  możliwości  dedykowania  pomieszczenia  dla  osoby  podejrzanej
o zakażenie  należy  wydzielić  miejsce,  w  którym  osoba  ta  bezpiecznie  poczeka  na  transport
w odległości minimum 2 m od pozostałych osób,

d) bezwzględnie  należy  zastosować  się  do  zaleceń  Państwowego  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem,

e) kadra,  sprawująca opiekę nad uczestnikami zajęć,  jest zobowiązana powiadomić  organizatora
wypoczynku  oraz  rodzica/opiekuna  prawnego  dziecka  o  każdym  niepokojącym  symptomie
zaobserwowanym u uczestnika zajęć,

f) zaleca  się  bieżące  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.

5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem:  

a) ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania
się  do  wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dostępnych  na  stronie
gov.pl/web/koronawirus/  oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym,

b) dokładne  zdezynfekowanie  przestrzeni,  w  której  przebywała  zakażona  osoba  z  zewnątrz  (ze
wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już
zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.

UKS MOSiR Włodawa
MOSiR Włodawa
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