
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE LATO 2021 

Obóz wypoczynkowo-rekreacyjny „Lato dziecięcych uśmiechów 2021” 
 

 
BEZPIECZNA ORGANIZACJA  OBOZU  

 

Obóz organizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiada zezwolenie właściwego miejscowo kuratorium,  
a oferowany przez nas obiekt spełnia wszelkie wymogi. Zatrudniana kadra jest przez nas wnikliwe dobierana i spełnia 
wszystkie konieczne kryteria fachowości. Przed wyjazdem na obóz chętnie udzielimy informacji na temat kwalifikacji 
zatrudnionych przez nas osób.  
 

 
OBÓZ W CZASIE PANDEMII COVID-19 
W obozie mogą wziąć udział wyłączenie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na ryzyko zachorowania 
na COVID-19 i nie mające w okresie poprzedzającym wyjazd kontaktu z osobami chorymi na COVID-19. Potwierdzeniem 
spełnienia tej przesłanki będzie złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka stosownego oświadczenia w dniu 
wyjazdu na obóz – treść oświadczenia zostanie dostosowana do obowiązujących na dzień wyjazdu zasad sanitarnych. 
Uczestnicy, którzy w dniu wyjazdu będą chorzy lub mieli niedawny kontakt z chorym na COVID-19, nie będą dopuszczeni do 
udziału w obozie, a zwrotowi podlegać będzie część opłaty uczestnictwa w kwocie 250,00zł (pozostała kwota opłaty 
stanowić będzie darowiznę na rzecz SIM LOCK).  

Organizator będzie na bieżąco dostosowywał obóz i jego przebieg do aktualnych wytycznych sanitarnych. Zapewniamy 
wyposażenie w środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony indywidualnej dla uczestników i kadry oraz cykliczną 
dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, autokarów, sprzętu itp. Liczba miejsc na obozie została ograniczona, a liczba dzieci  
w autokarach i namiotach oraz wielkość grup zostanie dostosowana do wytycznych sanitarnych. Przedstawiony program 
obozu, w tym plan wycieczki stanowi propozycję, które mogą być zmieniane lub zastępowane innymi zajęciami. Realizacja 
programu będzie uzależniona od aktualnych wymagań sanitarnych, dostępności obiektów do zwiedzania, możliwości 
zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa zdrowotnego itp. Mimo wprowadzenia przez Organizatora wszystkich 
wymaganych zasad sanitarnych, podczas każdej formy zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie pandemii 
występuje sytuacja podwyższonego ryzyka zachorowania uczestnika na COVID-19. W przypadku podejrzenia zachorowania 
Organizator będzie współpracował i stosował się do zaleceń służb sanitarnych. Uczestnik podejrzany o zachorowanie 
zostanie odizolowany od innych osób, poddany pełnej możliwej i dostępnej opiece medycznej, a rodzice zostaną 
niezwłocznie poinformowani o sytuacji i poproszeni o odebranie dziecka z obozu. Odbiór dziecka odbywa się na własny 
koszt rodzica i nie przysługuje zwrot opłaty uczestnictwa w obozie. 

Z uwagi na pandemię brak będzie możliwości odwiedzania dzieci podczas trwania obozu. 

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zachorowania na COVID-19 podczas 
obozu. 

 
DOKONANIE ZAPISU DZIECKA NA OBÓZ ORAZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY  

 

  
Obóz przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat (wg rocznika urodzenia). 
 
Zapisy na obóz przyjmowane są do 20.06.2021 r. 
 
Rezerwacja miejsca na obozie nastąpi w momencie wpłaty na rachunek bankowy Organizatora minimum 200zł (pozostałą 
część opłaty uczestnika należy wpłacić najpóźniej do 30.06.2021 r.) oraz wypełnienia formularza elektronicznego 
dostępnego na www.simlockczempin.pl (osoby bez możliwości wypełnienia formularza prosimy o zgłoszenie telefoniczne). 
 

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika do siedziby SIM LOCK (ul. Stęszewska 34/2,  
64-020 Czempiń) lub złożenie jej w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Czempiniu, najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. 
Prawidłowe wypełnienie karty uczestnika* jest warunkiem dopuszczenia dziecka do wyjazdu na obóz.  
 

* Rzetelnie wypełniona karta i wpisanie tam wszelkich Państwa uwag (w szczególności dotyczących zdrowia) zapewni 
dziecku bezpieczny i udany wypoczynek.  
 

 
 

 



OPŁATA UCZESTNIKA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

Obóz organizowany jest w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, co oznacza, że opłata uczestnika pokrywa 
wyłącznie koszty organizacji obozu (bez zysku dla Organizatora). W przypadku akcji „Lato dziecięcych uśmiechów” opłata 
jest dodatkowo obniżona dzięki dotacjom ze środków publicznych oraz ofiarności Przyjaciół SIM LOCK.  
Opłata uczestnika obozu wynosi w zależności od miejsca zamieszkania dziecka: 

• 600zł – dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego (z uwagi na dotację Powiatu Kościańskiego) 

• 620zł – dla dzieci zamieszkałych w pozostałej części Województwa Wlkp. (z uwagi na dotację Wojewody Wlkp.) 

• 750zł – dla dzieci zamieszkałych poza Województwem Wielkopolskim  
Istnieje możliwość opłacania obozu w dowolnych ratach. Należy jednak pamiętać, że warunkiem rezerwacji miejsca na 
obozie jest dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Organizatora co najmniej 200zł. Pełna kwota opłaty uczestnika musi 
zostać wpłacona najpóźniej do dnia 30.06.2021 r.  
Dokonując wpłaty należy pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i adresu zamieszkania dziecka oraz TURNUSU! 
 
Uwaga – Organizator nie realizuje tzw. Bonów turystycznych. 
 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W OBOZIE 
W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w obozie konieczne jest przesłanie Organizatorowi pisemnego oświadczenia  
o rezygnacji wraz z podaniem numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot opłaty uczestnictwa. 
 

W przypadku rezygnacji z udziału w obozie po dniu 10.06.2021r. Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty uczestnika  
z potrąceniem kwoty rezerwacyjnej w wysokości 200zł (dwieście 00/100 zł), która zostanie zakwalifikowana jako darowizna 
na działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieżowych LOCK.  
 

W przypadku rezygnacji z udziału w obozie po dniu 30.06.2021r. Organizator nie dokona zwrotu uiszczonej opłaty 
uczestnika, która zostanie zakwalifikowana jako darowizna na działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieżowych LOCK. 
Jednakże w przypadku znalezienia innego uczestnika na miejsce rezygnującego dziecka, Organizator dokona zwrotu 
uiszczonej opłaty uczestnika z potrąceniem kwoty rezerwacyjnej w wysokości 200zł (dwieście 00/100 zł), która zostanie 
zakwalifikowana jako darowizna na działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieżowych LOCK. 
 

Dokonanie zapisu dziecka na obóz jest równoznaczne z akceptacją warunków rezygnacji z uczestnictwa w obozie oraz  
z wyrażeniem zgody na przekazanie, zgodnie z powyższymi regułami, właściwych kwot opłaty rezerwacyjnej jako 
darowizny na działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieżowych LOCK. 
 

WYPOSAŻENIE   
Pragniemy przedstawić Państwu proponowane wyposażenia „obozowicza”: 
1) koc, jasiek, śpiwór – można go wypożyczyć  

od organizatora, 
2) piżama lub dres do spania, bielizna osobista, 
3) strój kąpielowy, nakrycie na głowę, krem z filtrem, 
4) swetry, spodnie długie i krótkie, koszulki, dres, kurtka, 

peleryna, 

5) buty sportowe, klapki lub sandały, obuwie odporne na wodę, 
6) przybory do mycia, ręcznik, 
7) latarka elektryczna, 
8) przybory do jedzenia – menażka lub komplet talerzy wraz ze 

sztućcami, kubek  
(Organizator nie zapewnia przyborów do jedzenia) 

Wskazane powyżej elementy wyposażenia są sugerowanymi, mogą być dowolnie modyfikowane przez rodzica (prosimy  
o uwzględnienie specyfiki obozu pod namiotami). Dziecko ma obowiązek zabrać na obóz aktualną legitymację szkolną.  
 

BAGAŻ   
Bardzo prosimy o zachowanie umiaru przy pakowaniu młodzieży na obóz ze względu na pojemność luków autokarowych. 
Przewidywany bagaż na 1 uczestnika to: 1 torba podróżna + bagaż podręczny. Nasza kadra zawsze chętnie pomoże, 
szczególnie bardzo młodym obozowiczom przy transporcie bagażu, tym niemniej jednak prosimy o dobranie wagi  
i wielkości bagażu odpowiedniej do wieku uczestnika.  
 

PODRÓŻ   
Miejsce i godzina odjazdu zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym (termin spotkania w załączeniu) oraz na stronie 
internetowej na co najmniej 2 tygodnie przez rozpoczęciem obozu. Prosimy o przybycie na miejsce wyjazdu/podstawienia 
autokaru dokładnie o godzinie wskazanej na informacji przekazanej Państwu na spotkaniu organizacyjnym. Zapewniamy 
autokary posiadające aktualne badania techniczne, odpowiednie zezwolenia i licencje Ministerstwa Transportu. Dla 
całkowitej pewności i bezpieczeństwa, każdorazowo przed wyjazdem w trasę, Organizator zwraca się do Policji  
o przeprowadzenie kontroli technicznej autokarów oraz uprawnień i trzeźwości kierowców. 
 

PIENIĄDZE, RZECZY WARTOŚCIOWE   
Ze względu na specyfikę obozu prosimy o przekazanie pieniędzy i rzeczy wartościowych (w szczególności aparatów 
telefonicznych i fotograficznych, odtwarzaczy muzyki, gier elektronicznych) do depozytu opiekunom natychmiast po 



przyjeździe na miejsce wypoczynku. Zwracamy równocześnie uwagę, że Organizator nie bierze odpowiedzialności za 
utracone w czasie obozu rzeczy oraz przedmioty wartościowe.  
 

TELEFONY KOMÓRKOWE   
Organizator odradza zabieranie przez dzieci telefonów komórkowych. Zgodnie z Regulaminem Uczestnika telefony 
komórkowe dzieci muszą oddać na przechowanie wychowawcom grup (będą wydawane dzieciom na ich żądanie jeden raz 
dziennie na ok. 30 minut po kolacji; młodsze dzieci oraz w szczególnych przypadkach pozostałe mogą otrzymać telefon 
także w ciszy poobiedniej). Zalecamy wyposażenie telefonu w etui lub inny rodzaj pokrowca zapewniający ochronę 
urządzenia przed ewentualnymi zarysowaniami i uszkodzeniami. 
 

SANITARIATY   

Na terenie stanicy harcerskiej znajdują się sanitariaty obejmujące łaźnie z umywalkami oraz prysznicami. Wszystkie 
pomieszczenia zapewniony mają stały dostęp ciepłej i zimnej wody. Za utrzymanie czystości w budynkach sanitarnych 
odpowiada kadra obozu, ale także częściowo sami uczestnicy w ramach zajęć realizowanych przez grupy dyżurne. 
Każdy uczestnik zapewniony ma pełny dostęp do sanitariatów umożliwiających mu zachowanie higieny, jednak z uwagi na 
dużą liczbę uczestników obozu i ograniczony planem dnia czas, korzystanie z nich (w tym także z prysznicy) odbywa się pod 
nadzorem oraz wg zasad ustalonych przez wychowawców i komendanta obozu. 
 

WYŻYWIENIE   
Zgodnie z ofertą, uczestnik obozu zapewnione ma 4 posiłki dziennie, na które składają się: śniadanie, obiad, podwieczorek 
oraz kolacja. Wszystkie posiłki wydawane są w porach określonych obozowym planem dnia, z zastrzeżeniem dni 
wycieczkowych. Organizator odradza zaopatrywania dzieci we własną żywność, gdyż niewłaściwie przechowywana bardzo 
szybko może stać się zagrożeniem dla ich zdrowia. Nasi wychowawcy zwracają uwagę na właściwe odżywianie się przez 
uczestników, także w zakresie zakupów, jakich dokonują w miejscowych sklepach. Zastrzegamy jednocześnie,  
iż wychowawcy, w trosce o zdrowie dzieci, mogą zakazać uczestnikom kupowania określonych produktów, w szczególności 
towarów o budzącej wątpliwość przydatności do spożycia lub przygotowywanych w warunkach niezgodnych, w ocenie 
opiekuna, z wymaganiami sanitarnymi, a także różnego rodzaju napojów energetycznych. 
Jeżeli dziecko wymaga specjalnej diety żywieniowej, prosimy skontaktować się z Organizatorem w tej sprawie już przy 
dokonywaniu zapisu dziecka na obóz, by uzgodnić możliwość realizacji diety podczas obozu. 
 

OPIEKA MEDYCZNA   
W trakcie obozu zapewniamy opiekę medyczną na terenie obozu – wykwalifikowana pielęgniarka na terenie stanicy oraz  
w miejscowych ośrodkach zdrowia w razie konieczności konsultacji lekarskich. Wszyscy uczestnicy objęci są 
ubezpieczeniem NNW. 

Organizowany przez nas obóz przeznaczony jest zasadniczo dla dzieci zdrowych i tylko takim dzieciom jesteśmy  
w stanie zapewnić właściwą opiekę. W sytuacji, gdy dziecko w trakcie przebywania na imprezie poważnie zachoruje lub 
ulegnie wypadkowi i wymaga stałej opieki lub hospitalizacji, prosimy rodziców lub opiekunów o jak najszybsze przybycie na 
miejsce pobytu dziecka. 

Prosimy jednocześnie o przygotowanie dla obozowej pielęgniarki informacji o przewlekłych chorobach dziecka i o lekach, 
które musi regularnie zażywać. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników leki te muszą być przekazane pielęgniarce, 
która każdorazowo wyda lek o wskazanej porze zażywania. 
 

PROGRAM   I   WYCIECZKI  
Opisany w ofercie obozu program turystyczny, rekreacyjny i sportowy jest realizowany w zależności od ilości chętnych 
dzieci i warunków pogodowych. Dla „obozowiczów” organizowane są różnego rodzaju zabawy integracyjne, dyskoteki, 
karaoke, ogniska na miejscu wypoczynku. Uczestniczą w nich także wychowawcy, którzy dbają o bezpieczeństwo, 
odpowiednio dobraną muzykę, a w razie potrzeby pełnią funkcję moderatorów zabawy. Obok zabaw organizowanych na 
ternie obozowiska, plażowania i kąpieli w jeziorze, odbędą się także wycieczki autokarowe. 
 

PROBLEMY  
Kadra obozu i Organizator stara się zawsze zapewnić bezpieczny i udany wypoczynek każdemu uczestnikowi naszego 
obozu. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy związane z wypoczynkiem na naszym obozie prosimy o zawiadamianie  
o nich w pierwszej kolejności kadry pedagogicznej. Dotyczy to w szczególności jakichkolwiek trudności związanych  
z towarzystwem w grupie czy w namiocie czy też awarii wyposażenia ośrodka. Z naszych doświadczeń wynika,  
że absolutną większość z nich można rozwiązać natychmiast na miejscu.  
 

 

Zarząd 
Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieżowych LOCK 


