
OŚWIADCZENIE 

W związku z wyjazdem dziecka na kolonie/obóz młodzieżowy, stosownie do wytycznych GIS, MZ 
i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oświadczam, że: 

1. Dziecko jest zdrowe w dniu wyjazdu co oznacza, że brak u niego wypoczynku infekcji oraz 
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Dziecko nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z 
osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

3. Na wniosek kierownika zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z 
wypoczynku w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności). 

4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury dziecka. 

5. Uczestnik wyjazdu jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów 
uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) w kontaktach 
poza kolonią/obozem oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

6. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu 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. 

7. Uczestnik wyjazdu choruje/ nie choruje* na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy 
przebieg zakażenia. W przypadku, gdy uczestnik choruje na chorobę przewlekłą 
poinformowałam/łem* organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w 
karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz załączam opinię lekarską o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

8. Zaopatrzyłem/łam* dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na 
wypoczynku. 

9. Zapoznałem się i akceptuję Regulamin pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku oraz 
aktualne Warunki uczestnictwa i rezygnacji w imprezach Berg-Travel. 

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................   

podpis rodziców/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika) 

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

(miejscowość, data).................................................................................... 

*) niepotrzebne skreślić 

 
Regulamin pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku. 
 
1. Kadra oraz uczestnicy wypoczynku mają obowiązek dbania o higienę - regularnego i dokładnego 
mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji. Organizator 
wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników 
wypoczynku. 
2. Kadra wychowawcza przekaże uczestnikom aktualne na czas pobytu informacje odnośnie 
ograniczeń i zaleceń GIS dla pobytów kolonijnych, do których uczestnicy imprezy są zobowiązani się 
zastosować. 
3. Wszelkie niepokojące objawy zdrowotne zwiastujące stan zagrożenia epidemicznego należy 
natychmiast zgłosić wychowawcy. 
4. W czasie pobytu poza miejscem zakwaterowania, uczestnikom zaleca się zachowanie dystansu 
społecznego w kontaktach z innymi osobami, w szczególności z uczestnikami innych grup 
kolonijnych; tj dystans co najmniej 2 m, a także zakładanie maseczek lub innych osłon nosa i ust, tam 
gdzie jest to wymagane np. sklepy, inne atrakcje, stosownie do aktualnych w danym dniu ogłoszeń 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Obowiązki informacyjne i nadzór w tym 
zakresie należą do wychowawcy. 
5. W czasie posiłków w miarę możliwości, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy 
wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii przekazane przez 
obsługę stołówki. Zakazuje się wynoszenia ze stołówki sprzętów kuchennych oraz jedzenia. 
Wydawanie posiłków odbywać się będzie zmianowo w celu ograniczenia ilości osób i zachowania 

większej dyscypliny. Po każdej grupie odbywać się będzie dezynfekcja blatów stołów i poręczy 
krzeseł. 
6. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować. 
7. Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) odbywa się w formie dojazdu własnego lub 
transportem zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postoje będą dozwolone w 
miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi. Zbiórka przed 
wyjazdem będzie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu 
społecznego. Rodzice Odprowadzający dzieci mają zakaz wchodzenia do środków transportu. 
Uczestnicy są zobowiązani założyć maseczki lub inne osłony nosa i ust w środkach transportu. 
8. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć usuwane będą wszelkie przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie prać lub dezynfekować. 
9. Wstęp rodziców/opiekunów na teren ośrodka wypoczynkowego w ramach odwiedzin nie jest w 
roku 2020 dopuszczalny. Odebranie dziecka z kolonii oznacza przerwanie jego pobytu bez 
możliwości powrotu na placówkę. 

 



REGULAMIN OBOZU / KOLONII / ZIMOWISKA  

1. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu/kolonii/zimowiska i 

ośrodka, w którym obóz/zimowisko/kolonia jest organizowana. 

2. Uczestnik obozu/kolonii/zimowiska zobowiązany jest podporządkować się poleceniom 

wychowawcy/ instruktora  

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe 

oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu lub w środkach transportu.  

4. Uczestnik obozu/kolonii/zimowiska zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na 

zajęciach oraz aktywnego w nich udziału.  

5. Na obozie/kolonii/zimowisku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, 

picia alkoholu i używania środków odurzających. 

6. Uczestnik lub jego rodzice, bądź jego opiekunowie, ponoszą odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez niego podczas podróży i/lub pobytu na obozie/kolonii/zimowisku. 

7. Uczestnik obozu nie może bez zgody wychowawców instruktorów oddalać się z miejsca 

zamieszkania lub miejsca zajęć.  

8. Uczestnik obozu/kolonii/zimowiska bez zgody wychowawcy/instruktora nie może korzystać ze 

sprzętu pływającego i kąpieliska. Korzystanie z tego sprzętu musi odbywać pod nadzorem 

wychowawcy/instruktora (ratownika) . 

9. Uczestnik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu i utrzymania porządku na terenie 

obozu/kolonii/zimowiska. 

10. Uczestnik obozu/kolonii/zimowiska zobowiązany jest odnosić się z szacunkiem do kolegów, 

wychowawców i innych osób.  

11. Uczestnik obozu/kolonii/zimowiska zobowiązany jest informować kadrę o każdej chorobie lub 

złym samopoczuciu. 

12. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości: legitymację 

szkolną, dowód osobisty lub paszport (przy imprezach zagranicznych). 

13. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu/kolonii/zimowiska uczestnik może 

zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony 

z obozu/kolonii na koszt rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za 

uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godzin. W przypadku nie odebrania 

skreślonego z listy uczestnika Biuro zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opiekę 

właściwych władz (konsulat/policja). 

 

 

* ….................................................................. * ….................................................................. 

(data, podpis rodzica lub opiekuna) (podpis uczestnika) 

 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego syna/córki (podopiecznego) w materiałach 

reklamowych Biura Podróży BERG-TRAVEL: na stronie internetowej biura, profilach 

społecznościowych biura (np. Facebook, Twitter, Instagram) oraz na wykonanie zdjęcia grupowego.  

 

 

 

 
 ….................................................................. ….................................................................. 
 (data, podpis rodzica lub opiekuna) (podpis uczestnika) 

* wymagany podpis 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
(wypełnia rodzic lub opiekun prawny) 

I. INFORMACJE O WYPOCZYNKU (wypełnia rodzic): 

1. Forma wypoczynku (zaznaczyć właściwe): 

 kolonia  zimowisko  obóz  biwak  półkolonia  inna forma wypoczynku 

2. Termin wypoczynku: od .................................................  do ...................................................... 

3. Miejscowość wypoczynku i nazwa hotelu/pensjonatu: 

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

4. Kraj wypoczynku: …........................................................................... 

 ….................................................................. ….................................................................. 
 (miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku) 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (wypełnia rodzic): 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ..........................................................................................................  

2. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów: …................................................................................... 

3. Data urodzenia uczestnika: …........................................................... 

4. Numer PESEL uczestnika:  

           

5. Adres zamieszkania uczestnika: …............................................................................................... 

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

6. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców/opiekunów: ….............................................................. 

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

7. Numery telefonów rodziców/opiekunów w czasie trwania wypoczynku: 

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



8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o 

potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym: 

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

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

9. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej 

diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i 

w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary):  

- uczulenia (tak/nie, opisać na co) ….................................................................................................. 

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

- choroba lokomocyjna (tak/nie) …..................................................................................................... 

- przyjmowane leki (jakie dawki)  ....................................................................................................... 

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

- dziecko nosi (okulary, aparat ortodontyczny), inne) ….................................................................... 

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

10. Informacje o szczepieniach ochronnych (podać rok lub dołączyć aktualny wpis z książeczki 

zdrowia): 

tężec błonica 

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

dur inne 

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

11. Czy uczestnik ma przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach sportowych (jeżeli są to 

jakie)? 

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

12. Inne uwagi o zdrowiu i zachowaniu dziecka oraz prośby rodziców: 

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

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

Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 
zapewnieniu właściwej opieki w czasie trwania wypoczynku. W razie zagrożenia życia lub zdrowia 
dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, podawanie lekarstw, 
operacje w czasie pobytu dziecka na kolonii. 

................................................................. 
* (podpis rodzica lub opiekuna) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych na karcie kwalifikacyjnej na 
potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku. 
 

 
................................................................. 

* (podpis rodzica lub opiekuna) 

WYPEŁNIA BIURO 

III. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU: 

Postanawia się: 

 Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek. 

 Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu: …................................................ 

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

 ….................................................................. ….................................................................. 
 (data) (podpis organizatora wypoczynku) 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA POBYTU UCZESTNIKA NA 
MIEJSCUWYPOCZYNKU: 

Uczestnik przebywał ….................................................................................................................. 
(adres miejsca wypoczynku) 

od dnia …................................................... r.  do dnia .................................................................... r. 

….............................................................................. 
(podpis, czytelny podpis kierownika wypoczynku) 

V. INFORMACJE KIEROWNIKA O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO 

TRAKCIE (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.): 

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

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

….............................................................................. 
(podpis, czytelny podpis kierownika wypoczynku) 

VI. INFORMACJE I SPOSRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE 
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU: 

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

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

 ….................................................................. ….............................................................................. 
 (miejscowość, data) (podpis wychowawcy wypoczynku) 


