
 
 
  
Drodzy Rodzice, 
  
W związku z zaistniałą sytuacją występującego nadal zagrożenia epidemicznego 
Covid-19 oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci, 
chcielibyśmy poinformować, że zostały opublikowane wytyczne dotyczące organizacji 
obozów i kolonii w sezonie letnim 2020. 
ZOBACZ WYTYCZNE MEN 
  
Dbając o bezpieczeństwo naszych uczestników przygotowaliśmy procedury 
postępowania na obozach, opierając się na wytycznych zamieszczonych na 
stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/. 
 
W oparciu o te wytyczne przygotowaliśmy regulamin poziomu dziecięcego 
„Światło” na rekolekcjach „Jezus Żyje!” 2020. 
  
1.  Grupa uczestników może liczyć do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia) 
i do 14 osób (dzieci powyżej 10 roku życia).  
2. Zajęcia, animacje będą prowadzone w tych samych grupach wychowawczych. 
3. Zajęcia szkoleniowe na powietrzu mogą być prowadzone na wyznaczonych 
obiektach maksymalnie w czterech grupach wychowawczych jednocześnie. 
4. Zajęcia ogólne, wspólne spotkanie/wieczorne, szczególnie te, które wymagały 
zebrania w jednym miejscu dużej liczby uczestników będą organizowane w 
zmienionej formie z  zachowaniem odpowiedniego dystansu. 
  
  
DODATKOWY REGULAMINU REK „JEZUS ŻYJE!” POZIOM DZIECIĘCY. 
COVID -19 
1. W rekolekcjach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym 
oświadczeniem rodziców nie mające objawów chorobowych, sugerujących chorobę 
zakaźną. 
2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed 
rozpoczęciem rekolekcji, dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na 
kwarantannie. 
3. Dzieci powinny być poinformowane i poinstruowane przez rodziców o ogólnych 
zasadach higieny i dystansu społecznego. 
4. Jeżeli uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy 
przebieg choroby, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformowania o tym 
organizatora  oraz zaznaczenia tej informacji w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. 
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych sanitarnych. 
6. Dzieci powinny być wyposażone w maseczki/ osłonę na twarz. 
7. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników rekolekcji /poziom dziecięcy muszą 
dysponować możliwością niezwłocznego odbioru dziecka z poziomu w przypadku 
pojawiania się niepokojących objawów choroby. 
8. Rodzic odprowadzający dzieci na poziom musi być zdrowy, bez objawów choroby 
zakaźnej, a w ostatnich 14 dniach nie zamieszkiwał z osobą na kwarantannie. 
9. Rodzic dostarcza razem ze wszystkimi dokumentami oświadczenie COVID 19. 



10. Rodzice udostępniają kadrze numer telefonu pod którym będą dostępni na 
bieżąco,  co zapewni w razie potrzeby szybką komunikację. 
  
REGULAMIN PRZEKAZANIA DZIECKA 
1. Każdy uczestnik przy odbiorze - wejściu na poziom „Światło” będzie miał 
sprawdzaną temperaturę ciała. 
2. W przypadku zachorowania, złego samopoczucia dziecka konieczny jest odbiór 
dziecka, najpóźniej do 30 min od momentu poinformowania rodzica. 
  
  
 HIGIENA NA REKOLEKCJACH. 
Podczas rekolekcji uczestnika obowiązuje: 
- Dezynfekcja rąk za każdym razem przy wejściu do pomieszczeń wspólnych. 
- Częste i dokładne mycie rąk, po zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze 
wspólnych przedmiotów. 
- Poruszaniu się w grupach wychowawczych i zachowaniu bezpiecznego dystansu. 
- Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych 
uczestników. 
- Sale do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 
 
  
  
KADRA NA REKOLEKCJACH 
Wszystkie osoby pracujące podczas rekolekcji muszą być zdrowe, nie wykazywać 
objawów choroby zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu 
nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych. Poświadczają to oświadczeniem w dniu przyjazdu do Domu Pielgrzyma. 
 
Na pierwszym spotkaniu będą podane szybkie sposoby komunikacji 
odpowiedzialnego za poziom „Światło” z rodzicem i organizatorem rekolekcji, np. w 
przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji 
podczas pobytu na rekolekcjach. 
 
Przed rozpoczęciem rekolekcji grono posługujące przejdzie szkolenie z zakresu: 
- przepisów sanitarnych COVID-19, 
- edukacji zdrowotnej, 
- nowych regulaminów sanitarnych i obozowych. 
  
  
  


