
Regulamin zajęć sportowo - rekreacyjnych – STOP SMARTFONIZACJI 

1. Zajęcia  trwają od 9.00 do 15.30. Dziecko może opuścić zajęcia w dowolnym momencie, po 

wcześniejszej konsultacji z organizatorem.  

2. Na obiekcie na którym organizowane są zajęcia, dziecko nie zabiera ze sobą urządzeń typu telefon, 

laptop, komputer czy prywatne zabawki. Organizator nie odpowiada za ewentualne zniszczenie lub zgubę 

własności dziecka. 

3. Dziecko nie zabiera ze sobą słodyczy i innych niezdrowych przekąsek typu chipsy. 

4. Na terenie, na którym odbywają się zajęcia obowiązuje zakaz używania środków przeciw komarom w 

formie aerozolu. Można używać środków, które nie rozpylają duszących substancji np. Mugga. 

5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu lub odbioru przez innego rodzica czy członka 

rodziny, rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie. 

7. Na zajęcia najlepiej ubierać się w ubrania przeznaczone do pobrudzenia. 

Co należy ze sobą zabrać:  

• plecak / worek na plecy 

• ubiór zgodny z przewidywaną pogodą lub z zaleceniami organizatora 

• obuwie umożliwiające udział w długim spacerze czy w rozgrywkach sportowych 

• czapka z daszkiem / chustka / inna ochrona głowy przed słońcem 

Jednocześnie oświadczam, że:  
 
1) w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed wzięciem udziału przez dziecko w zajęciach, dziecko, ani nikt z 
bliskich zamieszkujących lub przebywających z dzieckiem, nie uzyskał pozytywnego wyniku zakażania 
wirusem SARS-CoV-2, nie został poddany kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu;  
 
2)w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed wzięciem udziału przez dziecko w zajęciach, u dziecka, ani u 
nikogo z bliskich zamieszkujących lub przebywających z dzieckiem, nie wystąpiły objawy wskazujące na 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w tym w szczególności wysoka gorączka, ból gardła, bóle głowy, bóle 
mięśni, kaszel, katar, zmęczenie lub inne niepokojące objawy;  
 
3)zobowiązuję się wyłączyć dziecko z zajęć w razie wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w 
pkt 1) lub 2) oraz niezwłocznie powiadomić GKS MAZOWSZE GRÓJEC o wystąpieniu okoliczności, o 
których mowa w pkt 1), jeśli ujawnią się po wzięciu przez dziecko udziału w co najmniej jednych zajęciach;  
 
4)Jestem w pełni świadoma / świadomy zagrożeń wynikających z obecnego stanu epidemii i możliwości 
zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 w ramach zajęć, mimo prowadzenia ich z wymaganym powszechnie 
obowiązującym prawem reżimem sanitarnym, i zrzekam się wszelkich roszczeń z tego tytułu.  
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