
W związku z zaistniałą sytuacją występującego nadal zagrożenia epidemicznego COVID-19 
oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci, informujemy że zostały 
opublikowane wytyczne dotyczące organizacji obozów i kolonii w sezonie letnim 2020: 
  
bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i 
młodzieży w 2020 roku 
 

W oparciu o aktualne wytyczne przygotowaliśmy procedury postępowania na naszych obozach. 
  
  
ZMIANY  W PROGRAMIE: 
1. Zajęcia tematyczne i uzupełniające będą prowadzone w tych samych grupach wychowawczych. 
2. Grupa uczestników może liczyć do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 
10 roku życia) 
3. Zajęcia wieczorne, ogólne oraz spotkania wymagające zebrania w jednym miejscu dużej liczby uczestników 
będą organizowane w zmienionej formie przy zachowaniu ustalonych norm bezpieczeństwa i higieny. 
4. Wyjścia poza ośrodek zostaną ograniczone do minimum. 
5. Zajęcia wymagające wyjście poza ośrodek będą prowadzone w taki sposób, aby unikać miejsc o dużym 
natężeniu ruchu. 
6. Niektóre z zajęć fakultatywnych mogą ulec zmianie lub zostać odwołane. 
  
DODATKOWY REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZACH w związku z COVID-19: 
1. W obozach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców nie 
mające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. 
2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci nie 
powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie. 
3. Dzieci powinny być poinformowane i poinstruowane przez rodziców o ogólnych zasadach higieny i dystansu 
społecznego. 
4. Uczestnicy obozu zobowiązują się do przestrzegania wytycznych sanitarnych. 
5. Dzieci powinny być wyposażone w maseczki/osłonę na twarz. 
6. Rodzice uczestników wyjazdu muszą udostępnić organizatorowi wyjazdu kontakt zapewniający szybką 
komunikację. 
7. Rodzice uczestników obozu muszą dysponować możliwością niezwłocznego odbioru dziecka z obozu w 
przypadku pojawiania się niepokojących objawów choroby. 
8. Rodzic odprowadzający dziecko na obóz musi być zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej, a w okresie 
ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie powinien zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie. 
9. Rodzic dostarcza razem ze wszystkimi dokumentami obozowymi oświadczenie o stanie zdrowia dziecka  
10. Nie ma możliwości odwiedzin dzieci w trakcie obozu. 
11. Nie ma możliwości wysyłania paczek. 
 
REGULAMIN PRZEKAZANIA DZIECKA: 
1. Każdy Rodzic przy dostarczeniu dziecka na camp będzie miał mierzoną temperaturę ciała. 
2. Rodzice nie będą mieli możliwości wejścia na teren ośrodka. Rejestracja odbędzie się w specjalnie 
przygotowanych warunkach sanitarnych. 
3. W przypadku zachorowania dziecka konieczny jest odbiór dziecka, najpóźniej do 12 godzin od 
momentu poinformowania rodzica. 
  
TRANSPORT: 
1. Dowóz dziecka na obóz jest możliwy wyłącznie transportem własnym.  
  
ZAKWATEROWANIE 
1. Zakwaterowanie podczas campów: 
California Camp - w hotelu, w którym organizowany jest wypoczynek zostanie wyodrębniona część wyłącznie do 
użytku naszej grupy obozowej 
Colorado Camp - w trakcie trwania obozu, w ośrodku zakwaterowana jest wyłącznie nasza grupa 
2. Kwaterowanie w pokojach zgodnie z wytycznymi GIS (w niektórych przypadkach nie będzie możliwości 
zrealizowania próśb o wspólny kwaterunek dzieci). 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz?fbclid=IwAR0MPuS6XjafjLrZ3DwuKrFBtQQBPB9zU4933o-WZ_zX00J4YtOtRVWpJH0
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz?fbclid=IwAR0MPuS6XjafjLrZ3DwuKrFBtQQBPB9zU4933o-WZ_zX00J4YtOtRVWpJH0


3. Obiekt będzie podczas turnusów i pomiędzy innymi turnusami poddawany dodatkowej dezynfekcji 
powierzchni dotykowej. 
4. W obiekcie będą dostępne środki dezynfekujące. 
  
FUNKCJONOWANIE RESTAURACJI/STOŁÓWKI 
1. Korzystanie z restauracji/stołówki w oparciu o wytyczne dla gastronomii.  
2. Dezynfekcja rąk przed i po wejściu do restauracji/na stołówkę. 
3. Spożywanie posiłków w mniejszych grupach, w odstępach czasowych, z zachowaniem bezpiecznego dystansu.  
 
HIGIENA NA OBOZIE 
1. Dezynfekcja rąk za każdym razem przy wejściu do pomieszczeń wspólnych. Częste i dokładne mycie rąk, po 
zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze wspólnych przedmiotów. 
2. Poruszanie się w grupach wychowawczych i zachowanie bezpiecznego dystansu 2m. 
3. Zgłaszanie informacji do wychowawcy/instruktora o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników. 
  
KADRA NA OBOZIE 
1. Wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację obozów muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby 
zakaźnej. Poświadczają to oświadczeniem w dniu rozpoczęcia campu.  
2. Kadra zobowiązuje się do korzystania z maseczek/przyłbic podczas prowadzenia zajęć w pomieszczeniach 
zamkniętych. 
3. Zajęcia będą odbywały się w stałych, w tych samych grupach wychowawczych. 
4. Kadra wychowawcza i instruktorska odpowiedzialna jest za: 
- dezynfekcję sprzętu 
- kontrolę dezynfekcji rąk przez uczestników campu (po zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze wspólnych 
przedmiotów) 
- zajęcia edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z COVID 
5. Przed rozpoczęciem obozu kadra przejdzie szkolenie z zakresu: 
- przepisów sanitarnych COVID-19 
- edukacji zdrowotnej 
- nowych regulaminów sanitarnych i obozowych. 
 
REZYGNACJA Z OBOZU 
1. Rezygnacja z przyczyn osobistych lub zdrowotnych. Warunki zwrotu regulują Ogólne Warunki Uczestnictwa w 
imprezach organizowanych przez PAKA CAMP.   
2. Rezygnacja z powodu COVID-19.  
- zwrot 100% wpłaconych środków nastąpi w ciągu 180 + 14 dni  (zgodnie z ustawą COVID-19 z dn.31.03.2020) 
3. Kontakt w sprawie rezygnacji: hello@pakacamp.pl  
  

  
Powyższe procedury i zmiany będą aktualizowane wraz ze zmieniającymi się wytycznymi instytucji, które je 
ogłaszają. Zasady te mogą ulec zmianie w czasie trwania obozów. Zmiany będą na bieżąco aktualizowane. 
 
Kontakt: 
e: hello@pakacamp.pl 
t: 600-903-814; 516-514-569 
 
ZAPRASZAMY! 
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