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REGULAMIN OBOZU FIRMY MAKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu i ośrodka, gdzie jest organizowany obóz oraz do
poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika obozu.
W przypadku spożywania alkoholu, papierosów lub środków odurzających, przebywania pod ich wpływem lub
poważnego naruszenia reguł obozu, uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny rodziców lub
opiekunów.
Zabrania się kontaktów intymnych między uczestnikami obozu pod karą natychmiastowego wydalenia z obozu
na koszt własny rodziców lub opiekunów.
Zabrania się używania słów niecenzuralnych w trakcie obozu pod karą natychmiastowego wydalenia z obozu na
koszt własny rodziców lub opiekunów.
Zabrania się przywożenia i używania na obozie: noży, środków pirotechnicznych, materiałów i urządzeń
pornograficznych, wyposażenia służb mundurowych oraz innych mogących oddziaływać na uczestnika obozu
fizycznie i/lub psychicznie.
Uczestnicy obozu stosujący przemoc wobec innych zostaną ukarani przez radę pedagogiczną obozu.
W szczególnych przypadkach decyzją rady pedagogicznej obozu, wobec uczestnika naruszającego wielokrotnie
regulamin obozu firmy Makan, mogą być zastosowane: upomnienia, nagany oraz inne środki wychowawcze.
Uczestnicy obozu Makan zobowiązują się do przestrzegania wytycznych zgodnych z zasadami bezpieczeństwa
Covid-19 - częstego mycia i dezynfekcji rąk.
Zakaz wchodzenia rodziców / opiekunów do autokaru.
Uczestnicy wypoczynku są zdrowi co poświadczają rodzice dziecka w dniu wyjazdu w pisemnym oświadczeniu
(„ankieta wstępnej kwalifikacji”) o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku,
kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest
wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem, niezwłocznie 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 korona wirusem.
Podczas posiłków uczestnicy jednej grupy wychowawczej będą siedzieć i spożywać posiłek przy jednym stole
(z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa gastronomii Covid-19).
dzieci przewlekle chore lub zażywające leki muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w obozie Makan oraz rodzaju i sposobie dawkowania zaleconych leków.
W przypadku wystąpienia gorączki oraz innych objawów chorobowych po konsultacji lekarskiej Rodzice /
Opiekunowie zobowiązani będą do odbioru dziecka z obozu w ciągu 12 godzin.
Dzieci muszą być wyposażone w maseczkę chroniącą usta i nos oraz zalecamy zabrać mały pojemnik z
środkiem do odkażania i dezynfekcji rąk (np.: żel).
Zalecamy, aby dzieci zabrały własne krótkie pianki do zajęć z windsurfingu i pływania.
Dostosowując się do wytycznych GIS oraz dla bezpieczeństwa obozu, dzieci będą miały mierzoną
temperaturę (termometrem bezdotykowym) kilka razy dziennie, przez lekarza i/lub inne osoby z kadry
obozowej.
Dzieci nie mogą przebywać w czasie trwania obozu w innych pokojach niż własnej grupy,
Sprzęt używany do zajęć programowych będzie czyszczony i dezynfekowany przed każdymi zajęciami.
Rodziców / Opiekunów korzystających z transportu organizatora prosimy o wyposażenie dziecka na czas
podróży w osłonę ust i nosa (maseczka) oraz środki do odkażania i dezynfekcji rąk przydatne w trakcie
podróży.
Prosimy również, aby osoby odprowadzające dziecko na miejsce zbiórki były zdrowe i miały osłonę ust i nosa
(np.: maseczka) oraz nie miały kontaktu z osobami chorymi na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu oraz nie
przebywały w kwarantannie.
Informujemy, że w trakcie obozu telefony uczestników będą przechowywane w pokojach, w przystosowanych i
zamykanych na klucz pudełkach i wydawane w porze poobiedniej (w godzinach 14:30 – 15:30). Decyzją
Kierownika obozu telefony mogą być udostępniane dla pokoju lub grupy w innym czasie.
Rozmowy z rodzicami przez telefon powinny odbywać się w przerwie poobiedniej w godzinach: 14.30 – 15.30.

24. Informujemy, że dzieci, które biorą ze sobą̨ telefony komórkowe, biżuterię np.: złote łańcuszki, pierścionki i
inne, odtwarzacze CD, magnetofony, telefony, aparaty fotograficzne, kamery video bądź inne drogocenne
przedmioty robią to na Państwa odpowiedzialność. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia organizator,
instruktor, ani wychowawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmiotowy sprzęt.
25. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas
podróży lub pobytu na obozie.
26. Uczestnicy obozu mają obowiązek stawiać się punktualnie na wszystkie zbiórki i zajęcia w stroju odpowiednim
do pogody i zgodnie ze wskazówkami instruktorów.
27. W czasie wolnym uczestnicy obozu mogą opuszczać budynek – teren obozu, tylko za zgodą wychowawcy.
28. Uczestnik obozu ma obowiązek zgłaszać wszelkie swoje problemy wychowawcy (np.: że jest chore, zmęczone,
głodne, smutne itp.).
29. Uczestnik obozu ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach zaplanowanych przez organizatora i
zamieszczonych na stronie internetowej Firmy Makan.
30. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste itp.) według
wykazu przedstawionego przez organizatora.
31. Przydział do pokoi zostanie ustalony przez kierownictwo obozu z uwzględnieniem wniosków rodziców do dnia
rozpoczęcia obozu. Zmiana zakwaterowania możliwa będzie tylko w szczególnych przypadkach na wniosek
wychowawcy.
32. Wychowawcy grup są dostępni dla rodziców pod telefonem 515799772, 602290034 lub 606331327 w
godzinach przerwy poobiedniej 14.30 – 15.30.
33. Rodzice / Opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność i ponoszą wszelkie konsekwencje wynikające z
wykorzystywania powstałych w wyniku działania podopiecznych, materiałów zdjęciowych, filmowych lub
dźwiękowych, noszących znamiona mobbingu, szantażu lub innych działań prawnie zabronionych.
34. Niniejsze warunki stanowią cześć integralną umowy zgłoszenia zawartej z Firmą Makan organizatorem usług
turystycznych.
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