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Regulamin
uczestnictwa w projekcie międzynarodowym organizowanym przez

Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka “Wyspa”

TRANSPORT

1. Podczas postoju w czasie podróży na miejsce projektu oraz podróży powrotnej,
uczestnik ma obowiązek ograniczać kontakt z osobami trzecimi, zachowując
bezpieczny dystans społeczny 2 metrów.

2. W czasie postoju uczestnik ma obowiązek zasłaniania nosa oraz ust na terenach
użytku wspólnego.

PODCZAS PROJEKTU:
3. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zasad higieny oraz reżimu sanitarnego tzn.

a. często myć ręce oraz dezynfekować je;
b. w miarę możliwości utrzymywać dystans 2 metrów
c. dbać o higienę osobistą
d. dbać o porządek w pokoju;
e. dbać o porządek w toalecie
f. dezynfekować toaletę przed oraz po jej użyciu;

4. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania regulaminu pobytu w placówce Towarzystwa
Ochrony Praw i Godności Dziecka “Wyspa”.

5. Uczestnik ma obowiązek segregacji śmieci.
6. Przebywanie osób trzecich na terenie projektu jest ograniczone do niezbędnego

minimum
a. nie ma możliwości odwiedzin dzieci, znajomych w czasie trwania projektu;
b. nie ma możliwości zabrania dziecka z obozu na jeden dzień przez

rodzica/opiekuna prawnego;
c. uczestnicy nie będą mogli opuszczać terenu, na którym odbywać się będzie

projekt;
d. opuszczenie przez dziecko terenu gdzie odbywa się projekt jest

równoznaczne z zakończeniem jego udziału w projekcie;
e. osoby trzecie, które mogą wejść na teren projektu to pomoc medyczna,

służby ratunkowe, osoby prowadzące warsztaty. Osoby te muszą zachować
reżim sanitarny.

7. Z programu zostaną wyłączone lub ograniczone do minimum  wyjścia do miejsc
publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych. W zamian za to organizator
projektu zobowiązuje się zapewnić dzieciom większą ilość atrakcji, zajęć na terenie
gdzie odbywać się będzie projekt.

8. Uczestnik ma obowiązek zgłosić chęć korzystania ze sprzętu sportowego
opiekunom. Po zakończeniu korzystania z niego odkazić go dokładnie detergentami
zapewnionymi przez organizatora projektu oraz odłożyć na wskazane miejsce.

9. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.
10. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania kierownika wypoczynku,

opiekuna grupy o pogorszeniu samopoczucia, niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem i nie tylko.



11. Uczestnik projektu zobowiązuje się do dbania o przestrzeganie wszelkich zasad
panujących na terenie TOPiGD “Wyspa”, dbania o wspólne dobro oraz dbania o
zachowanie ostrożności i higieny w celu uniknięcia zarażenia COVID-19.

12. Dokumenty do zabrania na obóz
a. dokument tożsamości z aktualnym adresem zamieszkania (dowód

osobisty, paszport)
b. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
c. oryginał podpisanej karty zgłoszeniowej
d. oryginał podpisanych oświadczeń
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