Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 01/06/2020
Dyrektora Strzeleckiego Ośrodka Kultury
w Strzelcach Opolskich z dnia 15.06.2020r.
REGULAMIN WYJAZDÓW letnich w SOK – 2020 r. (o zaostrzonym rygorze sanitarnym,
zgodnie z zaleceniami MEN, GIS, MZ)

Wychowawcy na wyjazdach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do
wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz
zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1. Uczestnikami wyjazdów samodzielnie mogą być dzieci wyłącznie w wieku od 7 lat. Młodszym
dzieciom musi towarzyszyć osoba pełnoletnia.
2. Obowiązkowe jest wypełnienia zgody na wykorzystywanie wizerunku oraz zgody na udział w
zajęciach, które mówi o tym, że zarówno dziecko, jak i rodzic lub ktoś z najbliższej rodziny w ostatnich
dniach nie miało objawów charakterystycznych dla Covid-19, jak również nie przebywało na
kwarantannie.
3. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformować opiekunów wyjazdu o jakichkolwiek
przeciwskazaniach czy problemach zdrowotnych dziecka które mogłyby mieć wpływ na jego komfort i
bezpieczeństwo.
4. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest podanie numeru kontaktowego rodzica dziecka lub
opiekuna prawnego.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wyjazdu w przypadku zagrożenia zachorowaniem.
6. Uczestnicy wyjazdów zobowiązani są do stosowania zasad zaostrzonego rygoru sanitarnego
(dezynfekcja rąk, odstęp)
7. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca zgrupowania i z powrotem. W
przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani złożyć pisemne
oświadczenie u wychowawcy grupy.
8. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie
poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w
ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w kolejnych wyjazdach.
9. Zwrot kosztów wyjazdu możliwy jest poprzez rezygnację z wyjazdu najpóźniej na dwa dni przed
planowanym terminem wycieczki.
10. Zapisy na wyjazdy możliwe są w kasie SOK oraz telefonicznie poprzez rezerwację ważną przez 24
godziny.
11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas wyjazdów oraz za
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
12. Organizator wyjazdów letnich – Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich przygotował
powyższy regulamin na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek wytyczne-men-gis-i-mz.

