SALUT CNC CONSULTING
ul. Zbożowa 13, 03-253 Warszawa
tel.: (22) 614 33 02 , info@salutvoyages.pl
Koncesja Organizatora Turystyki nr 910

Komunikat wyjazdowy: Obóz w Łebie
Termin wyjazdu: 18.07-28.07.2021
Osoby, które nie dostarczyły oryginału wypełnionej karty kwalifikacyjnej prosimy o przekazanie go
kierownikowi bądź jednemu z wychowawców podczas zbiórki. Wszystkich Państwa prosimy o wypełnienie i
przyniesienie na zbiórkę załączonego poniżej oświadczenia o stanie zdrowia dziecka według wytycznych GIS,
MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. (strona 2).
ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW
Wyjazd
18.07.2021 (NIEDZIELA) o godz. 9.30. Parking przed szkołą SP nr 368, ul. Ostródzka 175, 03-289 Warszawa.
Uczestników z dojazdem własnym prosimy o przybycie do ośrodka około godziny 17:30.
Powrót
28.07.2021 (ŚRODA) o godz. ok. 17.30. Parking przed szkołą SP nr 368, ul. Ostródzka 175, 03-289 Warszawa.
Odbiór uczestników z dojazdem własnym NAJPÓŹNIEJ do godziny 09.00.
Kierownik obozu: Aneta Prokopińska-Aubossu
Kontakt do kierownika w czasie pobytu: +48 512 45 40 40
Powrót z obozu: Przypominamy o konieczności odbioru dziecka przez pełnoprawnego opiekuna. Osoby,
które nie mogą odebrać dziecka osobiście proszone są o wypełnienie zgody na odbiór przez osobę
uprawnioną i wręczenie jej wychowawcy w miejscu zakończenia wyjazdu (druk na stronie 3).

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

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

Imię i nazwisko

Miejscowość i data

….........................................
Adres

….........................................
Adres

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany ........................................................................................................
rodzic/opiekun prawny uczestnika obozu …..................................................................
organizowanego w terminie 18-28.07.2021w Łebie przez SALUT oświadczam że:
 stan zdrowia dziecka nie wskazuje na występowanie infekcji, objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (np. gorączki, duszności, kaszlu)
 dziecko nie miało kontaktu z osoba zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie
COVID-19 w ciągu 10 dni poprzedzających wyjazd na obóz wakacyjny
 dziecko nie było objęte kwarantanną ani nie mieszkało wspólnie z osobą objętą
kwarantanną w ciągu 10 dni poprzedzających wyjazd na obóz wakacyjny
 poinformowałem organizatora w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku
o występowaniu chorób przewlekłych mogących narazić dziecko na cięższy
przebieg zakażenia
 dziecko będzie się stosować do wytycznych i regulaminów uczestnictwa
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz
przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny
 zaopatrzę dziecko w wystarczającą ilość maseczek do użycia pozwalającą na
indywidualną osłonę nosa i ust podczas całego pobytu na obozie, a także
środków dezynfekujących
Oświadczam, że jako osoba odprowadzająca dziecko na zbiórkę lub dowożąca na miejsce
zakwaterowania, jestem zdrowa, nie mam objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie
podlegam obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
Oświadczam również, że biorę pod uwagę ryzyko związane z brakiem zachowania dystansu
społecznego podczas realizacji niektórych zajęć oraz możliwych kontaktów pomiędzy
uczestnikami różnych grup obozowych.
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego - do 12 godzin - odbioru dziecka z
wypoczynku w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
Podczas trwania obozu bezpośredni kontakt ze mną będzie możliwy pod numerem
telefonu :....................................
.......................................................
podpis rodzica/opiekun

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

(miejscowość, dnia)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODBIÓRU DZIECKA ZE ZBIÓRKI POWROTNEJ
Ja niżej podpisana/y .................................................................. (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)
oświadczam, że wyrażam zgodę na obiór …................................................................... (imię i nazwisko dziecka)

ze zbiórki powrotnej obozu …................................................................... organizowanego przez SALUT w
terminie ….................................. przez ….................................................................. (imię i nazwisko osoby
odbierającej) legitymującej/ego się dowodem osobistym o numerze …............................................... .
..............................................................................................
(podpis)

Ja niżej podpisana/y .................................................................. (imię i nazwisko) legitymujący/a się dowodem
osobistym o numerach …................................................................... oświadczam, że za zgodą
rodziców/prawnych opiekunów uczestnika odbieram ze zbiórki powrotnej........................................................
(imię i nazwiskon dziecka). Tym samym zdejmuję z odpowiedzialności za dziecko opiekunów SALUT i
przejmuję nad nim opiekę.
..............................................................................................
(podpis)

Lista rzeczy do zabrania na kolonie






























maseczki i płyn dezynfekujący
ręczniki (mały, duży, kąpielowy),
mydło, żel pod prysznic, pasta i szczoteczka do zębów, szampon,
krem przeciwsłoneczny z filtrem,
chusteczki higieniczne,
ciepła bluza, polar,
skarpetki, bielizna osobista na każdy dzień, piżama,
strój sportowy, wygodne obuwie sportowe,
rakieta do tenisa, obuwie tenisowe
strój kąpielowy, klapki,
2-3 pary wygodnych spodni
2-3 pary krótkich spodenek
koszlki z krótkim rękawem
przeciwsłoneczne nakrycie głowy, czapka z daszkiem,
kurtka przeciwdeszczowa,
sandały, buty wygodne na wycieczki
worki na brudne rzeczy,
środki przeciw komarom i kleszczom,
mały plecaczek na wycieczki
zeszyt i przybory do pisania
legitymacja szkolna z ważną pieczątką
kieszonkowe
suchy prowiant na podróż (kanapki, woda)

Prosimy o rozsądne spakowanie rzeczy uczestników w niedużą walizkę lub torbę na kółkach .

