
Zgodnie z komunikatem wydanym przez MEN po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia – tu znajdziecie     więcej 
informacji na ten temat oraz link do szczegółowych wytycznych - na dzień dzisiejszy już wiemy, że obozy 
krajowe mogą się oficjalnie odbyć, natomiast obowiązywać będą specjalne zasady  nakładające nowe 
obowiązki tak na Organizatora, jak i na Rodziców.

Szczegółowe druki np. regulaminów wysyłać będziemy bezpośrednio do osób wyjeżdżających od ok. 15.06, 
poniżej natomiast prezentujemy najważniejsze informacje i możliwe w stosunku do lat ubiegłych zmiany 
dotyczące realizacji dostosowujące nasze programy do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej.

A. Możliwe zmiany organizacyjne:

1. Przejazd na obozy

Tu już wiemy na pewno, że do każdego obozu będzie układany niezależny rozkład jazdy. Część miast gdzie nie
będzie minimum uczestników będzie wyłączana - co jest zgodne z OWU* - dotychczas udawało nam się 
wypełniać te brakujące miejsca uczestnikami udającymi się na obozy zagraniczne. W związku z tym mogą ulec 
zmianie godziny wyjazdów i powrotu z obozów. Możliwe, że część przejazdów odbędzie się za pośrednictwem 
PKP pod opieką kadry. 

Wszystko to zależy od struktury sprzedaży w poszczególnych turnusach, jednak nadal w oparciu o OWU*. 
Podczas przejazdu obowiązywać będą zasady jak w pomieszczeniach zamkniętych - czyli używanie ulubionych
przez wszystkich maseczek. Oczywiście będziemy tu dokładnie i szczegółowo informować Państwa na 
bieżąco. 

2. Przebieg wędrówek

Zgodnie z zaleceniem nie powinniśmy kierować się do miejsc o szczególnym natężeniu ruchu. Na szczęście 
nasze obozy zawsze cechowały się raczej szukaniem miejsc zielonych, odludnych - więc zmiany te nie będą w 
zasadzie zauważalne. Najbardziej odwiedzanym na naszych trasach miejscem przez turystów - była Chatka 
Puchatka na Połoninie Wetlińskiej - jednak ten adres i tak został wyłączony z ruchu na czas przebudowy - więc 
tu nie będzie żadnej straty. 

Rozważamy zmniejszenie ilości adresów noclegowych - czyli zamiast 5 czy 6 miejsc noclegowych będzie ich 3 
- 4 skąd na wędrówki będziemy chodzili gwieździście, z małymi plecakami. Tu oczywiście najlepiej ocenią jak 
zawsze sytuację nasi doświadczeni kierownicy i pokierują trasami jak zawsze w zależności od warunków 
atmosferycznych, predyspozycji uczestników oraz dodatkowo w oparciu o zalecenia epidemiologiczne.

3. Zakwaterowanie i wyżywienie

Tutaj  mamy kilka tematów nad którymi pracujemy. Zalecono nam żeby uczestnicy byli zakwaterowani w 
obiektach odizolowanych od osób trzecich - w większości się do tego stosowaliśmy i bez zaleceń - jednak 
dotychczas w schroniskach wydzielone były tylko pokoje - teraz przeniesiemy się po prostu z budynków 
"publicznych" do namiotów "osobistych".

Teren naszego obozowiska chociaż najczęściej w sąsiedztwie schroniska będzie dodatkowo obtoczony biało-
czerwoną taśmą tak aby nikt niepowołany na teren naszego obozu nie wchodził. Jest też zalecenie aby 
przestrzeń noclegowa na 1 uczestnika wynosiła minimum 4m2 lub aby uczestnicy byli kwaterowani pojedynczo.
Nasze namioty 3 osobowe mają w sumie ok 4m2 przestrzeni sypialnej, co stanowi pewien problem, chociaż 
wiemy, że do Ministerstwa Rozwoju trafił już projekt Polskiej Izby Turystyki dotyczący dostosowania wytycznych
do likwidowania kolejnych obostrzeń w życiu publicznych mający poprawić też kwestię nocowania w 
namiotach). Po konsultacji z kilkoma rodzicami wiemy już, że nie chcemy aby uczestnicy spali pojedynczo, 
chcielibyśmy też ograniczyć jednak liczebność w namiotach - dlatego wszystkie nasze namioty będziemy 
traktować jak namioty 2 osobowe. 

https://kolonieiobozy.net/czy-kolonie-beda-mogly-sie-odbyc


Jeśli natomiast ktoś sobie zażyczy**) spanie pojedynczo - przygotujemy takiej osobie namiot 1-osobowy. 
Można też zabrać na obóz własny namiot. Więcej też przeznaczymy czasu na higienę osobistą, oraz wszelkie 
dezynfekcje kuchenne. 

4. Kadra 

Tutaj zalecenia są co do wielkości grup - i z tym nie musimy nic robić - zawsze mieliśmy nadmiar kadry i to się 
nie zmieni. Na naszych obozach statystycznie na ok 7 uczestników przypada jeden opiekun. W rozumieniu 
tego zapisu nasze grupy nigdy nie przekraczają zalecanych 14 osób (normalnie 20 osób). Mamy też 
przygotowaną zalecaną tzw reprezentację rezerwową kadry. Kadrę kierowniczą stanowią tylko i wyłącznie 
osoby, które już z nami na tym stanowisku pracowały w poprzednich latach.

B. Obowiązki dla rodziców i kadry

5. Karty Kwalifikacyjne

Te które jako druczek otrzymujecie Państwo wraz z Umową - dotychczas było tak, że wypełnioną i podpisaną 
uczestnik miał mieć ze sobą na zbiórce. To się nie zmieni ale dodatkowo na co najmniej 1 tydzień przez 
wyjazdem będzie wymagane przesłanie nam skanu e-mailem w celu weryfikacji!

6. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika

Otrzymacie Państwo stosowny druczek dotyczący covid-19. Obowiązkowy do wypełnienia i podpisania. 
Obecnie czekamy na szczegółową treść oraz podstawy prawne w celu wdrożenia. 

7. Specjalny regulamin związany z zaleceniami epidemiologicznymi w 
celu zapoznania Państwa oraz uczestników.

Regulamin ten będzie zawierał między innymi pouczenie o nakazie podróży w maseczkach, o regularnej 
dezynfekcji rąk przed i po posiłkach. Będzie też zapis dla rodzica o obowiązku odebrania dziecka z obozu (w 
ciąg 12h) w przypadku stwierdzenia możliwości bycia zainfekowanym (czyli jeśli wystąpią objawy i taki stan 
potwierdzi lekarz).

8. Stan zdrowia uczestnika

Kadra będzie miała codzienny obowiązek pomiaru temperatury ciała (termometrem bezdotykowym) oraz 
powierzchowną ocenę stanu zdrowia na podstawie krótkiego wywiadu. Pierwszy raz taką czynność wykonamy 
jeszcze przed przyjęciem uczestnika na obóz czyli w momencie zbiórki. 

9. Dodatkowe wyposażenie

Uczestnik będzie miał obowiązek posiadać minimum 3 maseczki wielorazowego użytku (na obozie będą prane 
i wygotowywane codziennie), oraz mały (do 200ml) dozownik z płynem antybakteryjnym. Płyn taki będzie 
uzupełniany ze środków obozowych. Dodatkowo płyn taki będzie wystawiony przez kadrę w miejscu 
spożywania posiłków, oraz w sanitariatach (łazienkach).

10. Woda pitna.

Będzie też oczywisty zakaz picia wody i innych napojów z tych samych butelek (zakaz dzielenia się). Natomiast
podtrzymujemy zasadę, że wodę na czas wędrówek każdy zakupuje sobie sam z własnych środków wg 



zasady, każdy to co lubi. Oczywiście codziennie można skorzystać z darmowego wrzątku bądź wody 
przegotowanej bez konieczności kupowania w sklepie.

 

*) OWU - czyli Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach  stanowiące uzupełnieni Umowy. 

**) w tym celu będzie należało wypełnić specjalny druczek ankietę. 
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