Szanowni rodzice oraz opiekunowie,
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz opublikowanymi
przez rząd wytycznymi dotyczącymi organizacji i przebiegu letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży, przygotowaliśmy dla Państwa zbiór najważniejszych informacji i procedur.
W trosce o minimalizowanie ryzyka zakażenia naszych uczestników stworzono
szczegółowe wytyczne dotyczące reguł postępowania podczas realizacji obozu w
zakresie funkcjonowania naszego obiektu, reżimu sanitarnego, oraz miejsc
noclegowych.
Przed rozpoczęciem letnich obozów nasi wychowawcy, instruktorzy i pracownicy Ave
Parku zostaną przeszkoleni i poinformowani jak postępować w związku z regułami i
wytycznymi, które przygotował Główny Inspektorat Sanitarny.

Warunki uczestnictwa dziecka w obozie:

1. W obozie może brać udział jedynie dziecko zdrowe, zgodnie z pisemnym
oświadczeniem rodziców niemające objawów chorobowych, sugerujących chorobę
zakaźną.
2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed
rozpoczęciem obozu, dziecko nie powinno zamieszkiwać z osobą przebywającą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
3. Dziecko powinno być samodzielne w stopniu umożliwiającym zrozumienie przez nie
obowiązków związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m), oraz
przestrzegania wzmożonych zasad higieny podczas trwania obozu.
4. Uczestnik zobowiązuje się słuchać poleceń wychowawców, oraz instruktorów i
potrafi podporządkować się do regulaminu i wytycznych sanitarnych.
5. Uczestnik powinien być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej, oraz
osłonę ust i nosa.
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Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników:
1. Rodzic lub prawny opiekun uczestnika wyjazdu musi udostępnić organizatorowi
wyjazdu kontakt zapewniający szybką komunikację.
2. Rodzic lub prawny opiekun uczestnika wyjazdu zobowiązuje się do niezwłocznego do 12 godzin - odbioru dziecka z obozu w przypadku gdy u dziecka pojawią się
niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
3. Rodzic lub opiekun prawny odprowadzający dziecko na miejsce obozu musi być
zdrowy, bez żadnych objawów choroby zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed
rozpoczęciem obozu nie powinien zamieszkiwać z osobą przebywającą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg
zakażenia, rodzic lub prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o
tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych
konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w wypoczynku.
5. Rodzic lub opiekun prawny dostarcza wypełniony druk oświadczenia o braku u
uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego infekcji, oraz objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną w dniu rozpoczęcia obozu (wzór oświadczenia dostępny
jest na stronie www.scootivecamp.pl w zakładce „ważne informacje”- dokumenty)

Obostrzenia związane z funkcjonowaniem Ave Parku oraz naszego hostelu:

1. Rejestracja i przyjęcie uczestników na obóz odbędzie się z zachowaniem reguł
postępowania zalecanych przez GIS.
2. Obiekt noclegowy (hostel) będzie przeznaczony tylko i wyłącznie dla
uczestników naszego obozu z zachowaniem zasady 4 m powierzchni
noclegowej na 1 osobę.
3. Codziennie na terenie obiektu będą osoby odpowiedzialne za sprzątanie i
dezynfekcje. Pomiędzy turnusami hostel poddany będzie dodatkowemu
sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
4. Na terenie parku w godzinach otwarcia skate parku będzie obecny ratownik
medyczny, oraz całodobowy dostęp do pomiaru temperatury ciała.
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5. W wyznaczonych miejscach umieszczone będą dozowniki z płynem
odkażającym.
6. Na terenie obiektu będzie wydzielone miejsce dla zapewnienia izolacji osobie z
objawami wskazującymi na wystąpienie choroby.

Drodzy rodzice!
W związku z wyjątkową sytuacją w jakiej przyszło nam organizować
obozy w tym roku, prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń i
wyrozumiałość. Chcielibyśmy również podkreślić, że powyższe zasady mogą
zostać zniesione lub ulec zmianie w związku z dynamiczną sytuacją w kraju.
Dopełnimy wszelkich starań, żeby wypoczynek dzieciaków podczas
zbliżających się wakacji był z najwyższymi standardami bezpieczeństwa w
trosce o zdrowie i uśmiech Waszych pociech. Mamy pewność, że obecne
obostrzenia nie zaważą na programie naszego obozu i uczestnicy wrócą do
domu naładowani pozytywną energią, progresem swoich umiejętności, oraz
masą miłych wspomnień.
Team Scootive
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