
REGULAMIN OBOZU JUDO 

I. Zasady ogólne 
1. Każdy uczestnik obozu jest zobowiązany do: 
• wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna, 
• przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć, 
• informowania kadry obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu, 
• przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek na terenie całego ośrodka, 
• przestrzegania godziny ciszy nocnej (po tej godzinie zabronione jest przebywanie 

poza swoim pokojem bez zgody opiekuna). 
2. Spożywanie napojów alkoholowych, palenie tytoniu oraz zażywanie środków 
odurzających jest surowo zabronione. Za nieprzestrzeganie tego zakazu uczestnik obozu 
zostaje usunięty z obozu. 
W takim przypadku rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany w ciągu 48 godzin do 
zabrania uczestnika z obozu na własny koszt. 

3. Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają rodzice lub 
opiekunowie prawni (odpowiedzialność finansowa). 

4. Za nie przestrzeganie regulaminu, lub agresywne zachowania wobec kadry, czy 
innych uczestników obozu, zawodnik/zawodniczka może zostać upomniany/a, 
czasowo odsunięty/a od zajęć, zobowiązany/a do wykonania dodatkowych ćwiczeń 
ogólnorozwojowych, nie przekraczających jego/jej możliwości fizycznych,  
a w szczególnych przypadkach usunięty/a z obozu na koszt jego/jej rodziców / 
opiekunów prawnych. 

5. W przypadku wyjazdu uczestnika z obozu podczas jego trwania z przyczyn 
niezależnych od organizatora, spowodowanych decyzją rodziców / opiekunów 
prawnych, organizację i koszty wyjazdu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

6. Nie ma możliwości odwiedzin uczestników obozu przez osoby trzecie. 
7. Korzystanie ze sprzętu sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody 

opiekuna i tylko pod jego nadzorem. 
8. Organizator oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, 

zniszczenia lub zgubienie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy. 
9. Zakazane jest samowolne opuszczanie ośrodka, oddalania się od grupy, wchodzenie 

do wody lub na pomost bez zgody opiekuna. 
10. Zawodnicy mogą mieć ze sobą telefony komórkowe, jednak zobowiązane są je 

oddawać opiekunom, gdyż możliwość korzystania z nich będzie tylko  
i wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 

 
II. Zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego 

1. Każdy uczestnik obozu jest zdrowy w dniu wyjazdu oraz nie zamieszkiwał z osobą 
przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną oraz chorą na 
COVID - 19 w okresie 14 dni przed rozpoczęciem obozu, co poświadczają rodzice / 
opiekunowie prawni uczestnika obozu w pisemnym oświadczeniu „O braku  
u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną”. 



2. Uczestnik obozu jest zobowiązany do stosowania się do wytycznych i regulaminów 
uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) 
oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieniczno - sanitarnych. 

3. Rodzice / opiekunowie prawni udostępniają organizatorowi i kierownikowi 
wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 

4. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – 
odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących 
objawów chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

5. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę w dniu wyjazdu 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. 

6. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg 
zakażenia, rodzice/ opiekunowie prawni, mają obowiązek poinformowania o tym 
fakcie organizatora na etapie zgłaszania dziecka do udziału w wypoczynku w karcie 
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. 

7. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust oraz 
środki myjąco – dezynfekujące do użycia podczas pobytu na wypoczynku. 

8. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do regularnego i dokładnego mycia rąk 
wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji oraz noszenia  
w wyznaczonych miejscach osłony nosa i ust. 

 
 
 
 
 
………………………     …………………………………… 
Data i podpis uczestnika obozu          Data i podpis/y rodziców / opiekunów prawnych 

 

 

 

 

Załącznik - oświadczenie o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów 
sugerujących chorobę zakaźną COVID-19 

 

 

 

 

 



Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany / podpisana (Imię i Nazwisko)………………………………..…………….. 

oświadczam, że  (Imię i Nazwisko dziecka) ……………………………………………………. 

jest zdrowy/a w dniu wyjazdu na obóz oraz nie zamieszkiwał/zamieszkiwała z osobą 

przebywającą na kwarantannie i nie miał/nie miała kontaktu z osobą podejrzaną oraz chorą na 

COVID - 19 w okresie 14 dni przed rozpoczęciem obozu. 

 

 

 

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

             data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


