Data obowiązywania od: ……………………. 2020 roku

ZASADY KORZYSTANIA Z CAMPINGU W ZWIĄZKU Z OBOSTRZENIAMI
ZWIĄZANYMI ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM COVID-19
Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie
się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu.
PRZECZYTAJ I STOSUJ.
OBECNE ZASADY KORZYSTANIA Z CAMPINGU OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA !!!

I. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
2 metry – minimalna odległość między pieszymi
Na czym polega? Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między sobą w trakcie
przemieszczania się po terenie wspólnym (poza strefą wytyczoną w obrębie swojej przyczepy/kampera).
Wyłączeni z tego obowiązku są:



rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

II. ZAKAZ WYCHODZENIA POZA CAMPING NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
Na czym polega? Dzieci i młodzież do 13 roku życia poza teren campingu mogą wyjść wyłącznie
w obecności rodzica (opiekuna prawnego) lub innej osoby dorosłej (np. rodzeństwo).
Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia!
III. OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA
Na czym polega? Wszyscy (oprócz kilku wyjątków wymienionych poniżej) mają obowiązek zasłaniania
ust i nosa podczas ruchu pieszego poza strefą wytyczoną w obrębie swojej przyczepy/kampera oraz poza
campingiem.
Zgodnie z informacjami rządowymi ograniczenie nie dotyczy m.in.:





dzieci do 4 lat,
osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia
lub zaświadczenia nie jest wymagane),
osób przebywających w lesie.

Pełna lista zasad dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa znajduje się stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
IV. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń oraz imprez (spotkań).
Aktualnie pobyt na campingu odbywać się może wyłącznie dla członków klubu wraz z rodziną (mąż, żona,
dzieci pozostające na utrzymaniu oraz osoby stale zamieszkujące razem) oraz w obrębie swojej wytyczonej
strefy (przy przyczepie/kamperze przebywają wyłącznie osoby ją/go zamieszkujące).

V. LICZBA OSÓB JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAJĄCYCH W MIEJSCACH WSPÓLNYCH
(MELAMINA, SANITARIATY).
Na czym polega? Ogranicza się liczbę osób przebywających w jednym czasie w miejscach wspólnych tj.
melamina, sanitariaty (miejsca oznaczone jako STREFA WSPÓLNA). Korzystanie z tych miejsc odbywa
się w następujący sposób:
1. Melamina:
a) jednocześnie w melaminie przebywać mogą max. 2 osoby wyłącznie w celu skorzystania z lodówki
zachowując zasadę odpowiedniego odstępu 2 metrów.
b) korzystając z wspólnej lodówki swoją żywność należy przechowywać w jednym pojemniku/worku
opisanym nazwiskiem członka klubu. Zakaz przechowywania napojów !!!
c) korzystanie ze stołu pingpongowego wyłącznie w 2 osoby jednocześnie !!! (ewentualnie osoby
aktualnie przebywające w jednej przyczepie/kamperze). Po skorzystaniu stół należy zdezynfekować
płynem antybakteryjnym. Paletki oraz ping-pong TYLKO WŁASNE !!!
d) wpisując się do zeszytu pamiętaj o Zasadzie czystych rąk!!! (obowiązkowo własny długopis oraz
dezynfekcja rąk lub rękawiczki).
2. Sanitariaty:
a) jednocześnie w sanitariatach przebywać mogą 2 osoby (tzn. jednocześnie mogą korzystać
na zasadzie: 1 osoba korzysta z WC a druga osoba korzysta w tym czasie z prysznica lub ze zlewów
do mycia naczyń) – zachowujemy min. odległość między sobą.
b) korzystając z wspólnego WC obowiązkowo należy zdezynfekować deskę płynem dezynfekującym
zarówno przed jak i po skorzystaniu. Zalecamy korzystanie z własnych toalet turystycznych.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Osoby (załogi/rodziny) nie przestrzegające Zasad będą proszone o opuszczenie campingu w trybie
natychmiastowym.
2. Każdy członek klubu wraz z rodziną po pierwszym przyjeździe na camping obowiązkowo zapoznaje się
z obecnie obowiązującymi zasadami korzystania z campingu. Zapoznanie się z Zasadami potwierdza
własnoręcznym podpisem na Oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
3. Każdy korzysta z campingu na własną odpowiedzialność i jest świadomy występującego zagrożenia
związanego z występującą pandemią koronawirusa.
4. Zasady korzystania z campingu obowiązują do odwołania !!!
Niniejsze Zasady określono na podstawie przepisów:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/697
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/750
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/643
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu
przeciwdziałania COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/749
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/734
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia
tymczasowo
kontroli
granicznej
osób
przekraczających
granicę
państwową
stanowiącą
granicę
wewnętrzną
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/650

Załącznik nr 1 do Zasad
Data zapoznania się*: ………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obecnie obowiązującymi Zasadami korzystania z campingu
w związku z obostrzeniami związanymi ze stanem epidemiologicznym covid-19. Zobowiązujemy się
przestrzegania wprowadzonych Zasad pod rygorem konieczności opuszczenia ośrodka zgodnie z pkt. VI.1.
Za znajomość i przestrzeganie Zasad osób niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie
prawni.

Członkowie rodziny/załogi** przebywające na terenie campingu:
1. ………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

2. …………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

3. …………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

4. …………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Podpisy osób odpowiedzialnych za przestrzeganie zasad:
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Niniejsze oświadczenie podpisywane jest przy pierwszym pobycie rodziny/załogi na campingu od dnia
wprowadzenia przedmiotowych Zasad chyba, że skład osób przebywających będzie się różnić.
Osoby dorosłe wcześniej nie zapoznane z Zasadami mają obowiązek wypisać nowe Oświadczenie.
Oświadczenie przechowywane będzie na terenie campingu w osobnej teczce do czasu obowiązywania
przedmiotowych Zasad.

* Data zapoznania się – data pierwszego dnia przyjazdu na camping
**Rodzina/załoga – osoby przebywające w jednej przyczepie/kamperze

