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ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU IMPREZ TURYSTYCZNYCH DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY ZGODNY Z WYTYCZNYMI MEN, GIS I MZ UWZGLĘDNIAJĄCY 

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19 

Niniejszy załącznik do regulaminu obowiązuje na wszystkich imprezach turystycznych organizowanych przez firmę QUBUS Group Sp. z o.o. 

w formie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej i jest integralną częścią umowy o świadczenie usług turystycznych zawieranych przez 

Klienta z Organizatorem turystyki. 

 
WYJAŚNIENIE POJĘĆ ZAWARTYCH W REGULAMINIE 

1.  Organizator – QUBUS Group Sp. z o.o., która jest Organizatorem turystyki uprawnionym do organizowania i prowadzenia imprez 

turystycznych. 

2.  Klient – rodzic lub prawny opiekun, który zawiera z Organizatorem na rzecz osoby niepełnoletniej umowę o świadczenie usług 

turystycznych, czyli ten, którego dane są wpisane w druk umowy o świadczenie usług turystycznych i który własnoręcznie podpisał 

umowę o świadczenie usługturystycznych. 

3. Uczestnik – niepełnoletnia osoba, na rzecz której Klient zawarł z Organizatorem umowę o świadczenie usług turystycznych. 

4.  Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych, która jest zawierana przez Klienta z Organizatorem w zakresie udziału w imprezie 

turystycznej niepełnoletniej osoby. 

5. Impreza turystyczna – forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonia, obóz, wycieczka, zielona szkoła itp.). 

6. Kierownik turnusu – osoba kierująca w imieniu Organizatora daną imprezą turystyczną. 

7. Wychowawca – osoba bezpośrednio sprawująca opiekę wychowawczą nad Uczestnikami turnusu. 

8. Wychowawca nocny – osoba, która odpowiada za całokształt działania wypoczynku od chwili ogłoszenia ciszy nocnej do czasu jej 

zakończenia. 

9. Instruktor – osoba zatrudniona przez Organizatora w celu prowadzenia specjalistycznych zajęć z Uczestnikami. 

10. Ratownik WOPR – osoba zatrudniana przez Organizatora, która spełnia opiekę nad Uczestnikami w czasie kąpieli w różnych akwenach 

wodnych. 

11. Turnus – impreza turystyczna rozpoczynająca się i kończąca się w czasie określonym w umowie. 

12. Opieka medyczna – działania medyczne świadczone przez uprawnionego lekarza medycyny, pielęgniarkę lub ratownika medycznego. 

 

§ 1 

 
Niniejszy załącznik do regulaminu określa zasady dotyczące bezpiecznego pobytu Uczestników turnusu w czasie trwania danej imprezy 

turystycznej, zasad jej organizowania, prowadzenia i nadzorowania zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ ws. COVID-19. 

 
 

§ 2 

 
 

Bezpieczeństwa uczestników podczas pobytu na wypoczynku 

 
 

1. Uczestnik wypoczynku: 

 
a. Musi być zdrowy w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/opiekunowie prawni dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u 

uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

b. Nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez 

rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dziecka, prawnych 

opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku. 

c. Jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny w 

trakcie trwania turnusu. 

 
 

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

 
d. Są zobowiązani do udostępnienia organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numeru telefonu lub innego kontaktu 

zapewniającego szybką komunikację. 

e. Są zobowiązani do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka 

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

f. 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 10 dni przed 

rozpoczęciem wypoczynku. 
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g. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma 

obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika 

wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych 

konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

h. Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na 
wypoczynku. 

 

 

§ 3 

 
 

Bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku 

 
 

1. Warunki zakwaterowania: 

 
a. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w 

której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy zachowaniu 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę. 

b. Organizator dysponuje infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie 

c. choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej. 

d. Organizator zapewnia obiekt zapewniający możliwość utrzymania dystansu społecznego podczas pobytu, w tym podczas 

prowadzenia zajęć. 

e. Dystans społeczny obowiązuje także przy korzystaniu z pionu sanitarnego. 

f. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla kadry oraz uczestników wypoczynku. 

g. Wychowawcy oraz kierownik wypoczynku są zaopatrzeni podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, 

h. Kierownik wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w 

i. postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic. 

j. Uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. 

k. Uczestnicy są zobowiązani do dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji. 

l. Przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych umieszczone są dozowniki z płynem odkażającym. 

m. Kierownik wypoczynku - jeśli otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego - wyznacza osobę do pomiaru temperatury uczestnikom 

oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą rodzica/opiekuna prawnego uczestnika. 

n. Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków). 

o. Przez cały czas trwania wypoczynku Uczestnicy na specjalne życzenie mogą mieć wykonany dodatkowy pomiar temperatury. 

 
 

2. Realizacja programu: 

 
a. Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) jest realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w 

miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

b. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. 

c. Przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie jest mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę. 

d. Przybory sportowe i programowe są dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdorazowym użytkowaniu. 

e. Sale do prowadzenia zajęć są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 

 
 

3. Higiena: 

 

a. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

b. Organizator zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet. 
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§ 4 

 
 

1. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas 

wypoczynku 

 

a. Kierownik wypoczynku W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI niezwłocznie informuje o podejrzeniu zakażenia koronawirusem u uczestnika 

wypoczynku podczas wypoczynku rodzina/opiekuna prawnego a następnie Biuro Obsługi Klienta QUBUS Group Sp. z o.o. nr tel. 32 

320 50 47. 

b. Kierownik wypoczynku W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI niezwłocznie informuje o podejrzeniu zakażenia koronawirusem u kierownika 

wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku Biuro Obsługi Klienta QUBUS Group Sp. z o.o. nr tel. 32 320 50 

47. 

c. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub 

innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, niezwłocznie: 

d. odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu 

e. kontaktuje się telefonicznie z lekarzem/pielęgniarką, 

f. kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (SANEPID), 

g. kontaktuje się z najbliższym oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i 

h. poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. 

i. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie 

koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

j. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych 

k. działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

l. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku powinna zostać poinstruowana przez organizatora o 

procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym konieczności 

powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

m. Kadra wypoczynku sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie dotyczącym uczestnika wypoczynku. 

n. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

o. https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa. 

 
 

2. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem 

 

a. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

b. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, 

czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w 

trakcie wizyty. 

http://www.gov.pl/web/koronawirus/

