
ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA 

 

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w 

związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS – CoV – 2 na badanie temperatury ciała 

mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   (imię i nazwisko dziecka) 

- przy wsiadaniu do autokaru (w przypadku dowozu własnego, przy przyjeździe do ośrodka), 

- codziennie rano przed śniadaniem, 

- codziennie wieczorem przed kolacją 

W czasie trwania wypoczynku. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę wypoczynku działań prewencyjnych i 

zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii. 

 

 

        …………….……………………………………………. 

       (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warunki uczestnictwa w obozie 

W związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego 

Obowiązuje od dnia 01.06.2020 r. do odwołania 

 

1. W wypoczynku mogą wziąć udział wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz te, które w okresie ostatnich 

14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku nie zamieszkiwały z osobą 

przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach omowych. Również 

osoby odprowadzające dziecko i odbierające je z obozu nie powinny 

wykazywać objawów infekcji, a przekazanie i odbiór dziecka powinny do 

minimum ograniczyć możliwość kontaktu opiekunów z innymi dziećmi. 

2. Rodzice są obowiązani przedłożyć organizatorowi oświadczenie o stanie 

zdrowia dziecka i nie zamieszkiwaniu  osobą przebywającą na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 

wypoczynku. (druk w załączeniu) 

3. Rodzice są zobowiązani do udostępnienia organizatorowi i kierownikowi 

wypoczynku numeru telefonu lub innego kontaktu zapewniającego szybką 

komunikację. 

4. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego (do 12 godzin) odbioru dziecka z 

wypoczynku w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów 

choroby 9podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

5. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu muszą być zdrowe, 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkały 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 rodzic/opiekun prawny, ma obowiązek poinformować 

organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie 

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. 

7. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest 

dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 

w wypoczynku. 

8. Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia uczestnika wypoczynku w 

indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku 

(maseczki wielorazowe). 



9. Podczas trwania wypoczynku uczestnicy są zobowiązani do zachowania 

dystansu społecznego oraz regularnego mycia rąk wodą z mydłem. 

10. Podczas trwania wypoczynku odwiedziny osób bliskich (rodzice, opiekunowie, 

dziadkowie itd.)będą ograniczone do minimum tylko i wyłącznie za zgodą 

kierownika (osłona nosa, ust, rękawiczki lub dezynfekcja rąk, zachowanie 

dystansu). Odwiedzający muszą być zdrowi, bez oznak infekcji. 

11.  W przypadku rezygnacji z wypoczynku związanej z korona wirusem, rodzicom 

przysługuje zgodni z prawem zwrot 100% wpłat dokonanych tytułem wyjazdu. 

Czyli na przykład, jeżeli wyjazd zostanie odwołany z powodu korona wirusa lub 

w miejscu w którym odbywać się miał wypoczynek zostanie ogłoszona 

kwarantanna, to istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu. 

Natomiast zgodnie z aktualnymi przepisami organizator może w takiej sytuacji 

zaproponować również między innymi zmianę terminu lub voucher o wartości 

minimum 100% wpłat do wykorzystania w ciągu przynajmniej 1 roku od daty 

pierwotnie zarezerwowanego wyjazdu. 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych 

 

Ja niżej podpisany:     …………………………………………………………….. 

   (imię i nazwisko) 

Zamieszkały:    ……………………………………………………………………….. 

   (adres) 

Świadomy odpowiedzialności wynikającej z art.  233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że: 

Moje dziecko: ……………………………………………………………………. 

  (imię i nazwisko) 

1. Jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób 

2. Osoby współmieszkające z nim nie miały kontaktu z osobami chorymi na COVID-19, tj. nie 

przebywali w kwarantannie lub izolacji domowej w okresie 14 dni przed terminem wyjazdu. 

 

…………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


