
 

 

Regulamin zimowiska na sportowo 2023 

 MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski 

1.  przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest 

równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów 

prawnych. 

2. W Zimowisku mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 10-17 lat. 

 

3. Każdy uczestnik zimowiska ma prawo do: 

a) pełnego skorzystania z programu zimowiska,  

b) korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się 

na terenie ośrodka, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów, instruktorów i 

trenerów,  

c) wnoszenia własnych propozycji do programu zimowiska,  

d) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry zimowiska i ośrodka, 

e) poszanowania swoich poglądów i przekonań,  

f) kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach. 

4. Uczestnik zimowiska na sportowo zobowiązany jest: 

a) przestrzegać regulaminów: zimowiska, obiektów sportowych i ośrodka, w którym 

się zimowisko odbywa oraz stosować się do poleceń opiekunów, instruktorów i 

trenerów, 

b) zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną, 

c) realizować program zimowiska oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i 

aktywnie w nich uczestniczyć, 

d) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka 

oraz o powierzony sprzęt, 

e) odnosić się z szacunkiem do opiekunów, instruktorów i trenerów, koleżanek i 

kolegów oraz innych osób, 

f) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza zajęć 

sportowych i rekreacyjnych, a także ruchu drogowego, 

g) informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym 

samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział 

w zajęciach i wykonywaniu ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach 

wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować 

o tym kadrę obozu), 

h) dbać o higienę i schludny wygląd. 

5. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a brak możliwości wzięcia udziału 

należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć. 

6. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się 

do trenerów, instruktorów i opiekunów. 



 

7. Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem 

uzyskania zgody instruktora/trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem. 

8. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren 

ośrodka bez wiedzy i zgody opiekunów. 

9. Na zimowisku obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania 

i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających. 

10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.  

11. W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów 

komórkowych, konsol, komputerów itp., które na czas ciszy nocnej zostaną zdeponowane 

u opiekunów. 

12. Organizatorzy i opiekunowie zimowiska nie ponoszą odpowiedzialności za cenne 

i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane 

na zimowisko przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z 

braku staranności uczestnika. 

13. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika ponoszą materialną (finansową) 

odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na zimowisku. 

14. W trakcie trwania zimowiska nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej 

dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów. 

15. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać 

zaleceń kierownika podróży/wycieczki. 

16. Podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki 

zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 

17. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu zimowiska Organizator zastrzega sobie 

prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak ćwiczenia fizyczne, upomnienie, 

nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. 

W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie regulaminu 

narusza prawa innych uczestników obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy 

uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt 

własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część 

pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun 

prawny) odbierze dziecko w ciągu 48 godz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu, akceptuję wszystkie jego warunki 

i zobowiązuję się (moje dziecko) do jego przestrzegania. 

 

 

       ..…………………………..                                                     ….…..……………………… 

              uczestnik obozu                    rodzice/opiekunowie prawni 

                                                           Klauzula informacyjna 

Informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa dziecka danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji „CENTRUM” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 8. 

2. Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe, w tym wizerunek przetwarzane będą w celu 

organizacji zimowiska (w tym szkolenia obozowego w ramach zimowiska) oraz w celach 

promocyjnych (promocja działalności MOSiR „CENTRUM” w mediach społecznościowych, 

portalach internetowych, serwisach informacyjnych) przez MOSiR „CENTRUM” Wodzisław 

Śląski i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

3. Posiada Pani/Pan w sprawach swojego dziecka prawo żądania od MOSiR „CENTRUM” 

Wodzisław Śląski sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz 

do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

4. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu/Państwa dziecku prawo 

wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana/Państwa 

dziecka danych ze względu na Pani/Pana/Państwa dziecka szczególną sytuację, jak również – na 

podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) ma Pani/Pan w sprawach swojego dziecka prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Państwa dziecka danych w celach marketingowych lub 

wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. 

5. Ma Pani/Pan w sprawach swojego dziecka prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

6. Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

                                                                                ................................................... 

rodzice/opiekunowie prawni 



 

 

Ograniczenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego 

wypoczynku zimowego w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

 
I. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 
 

1. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są 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 wypoczynku. 

2. 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 wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego 

uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest 

dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 
 
3. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu 

na wypoczynku. 
 
4. Rodzic/prawny opiekun udostępnia organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub 

inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 
 
5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka 

z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, duszności) – dotyczy wypoczynku na terenie kraju. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni przywożące dzieci na miejsce wypoczynku nie mają możliwości wejścia 

i przemieszczania się na terenie obiektu. Odbiór uczestników odbędzie się w wyznaczonym miejscu. 
 
7. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający dzieci zobowiązani są do zakrycia ust i nosa, a także 

zdezynfekowania rąk przy wejściu. 
 
8. Nie ma możliwości odwiedzin dziecka podczas trwania wypoczynku. 
 
9. Każdy uczestnik będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała. Jeżeli kierownik wypoczynku 
 
otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, wyznaczy osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz 

kadrze podczas trwania wypoczynku. 
 
II. Uczestnicy wypoczynku: 

1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku 

u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną 

o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia 

rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku. 

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych 

z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny 

obowiązujących podczas trwania wypoczynku. 



 

4. Podczas zorganizowanego transportu uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz 

dezynfekcji rąk przed każdorazowym wejściem do środka transportu. 

5. Uczestnik będzie zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych regulaminów obiektów, atrakcji 

turystycznych itp. związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych 

zasad higieny osobistej. 

6. Uczestnik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie 

dystansu społecznego oraz zawsze w przestrzeniach zamkniętych zgodnie z rozporządzeniami. 

7. Uczestnik zostanie zapoznany z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowym zdejmowaniem 

maseczki i rękawiczek godnie z wytycznymi MZ, GIS, MEN. 

8. Uczestnik wypoczynku jest zobowiązany do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz 

dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji. 

9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu wypoczynku ustalonego przez 

kierownika wypoczynku, a także zobowiązani są do stosowania się do poleceń wychowawców. 

 
 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub 

wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku: 

1. 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 koronawirusem, 

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 koronawirusem. 
 
2. 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). 

3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 
 
4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, zostanie poinstruowana przez 

organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem 

na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
 
5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić 

kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie 

zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku. 
 
6. 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. 
 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


 

IV Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia 

koronawirusem: 

1. 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. 

2. 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. 

 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Niniejszy regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony w związku z modyfikacją Wytycznych 

GIS, MEN, MZ lub innymi zmianami w przepisach. 
 
2. O zmianie regulaminu organizator poinformuje rodziców niezwłocznie jednak nie później niż w dniu 

rozpoczęcia wypoczynku. 

 
 
 


