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- Regulamin odwiedzin 

 
Kierując się bezpieczeństwem i dobrem powierzonych nam pod opiekę dzieci prosimy  

o przestrzeganie zasad odwiedzin. Ograniczenia, które nakładamy wynikają z konieczności zachowania porządku dnia 

i pełnej funkcjonalności obozu. 

Wizyta Państwa często mocno zaburza ściśle rozplanowane zajęcia. Ufamy, iż okażą Państwo zrozumienie dla 

poniższych zasad. Prosimy uwzględnić fakt, że nie do wszystkich dzieci przyjadą rodzice.  

 

Regulamin postępowania dla rodziców/opiekunów prawnych: 

a) Należy udać się do wychowawcy w celu wypełnienia formalności związanych z odwiedzinami. Należy mieć 

przy sobie dowód osobisty. Będą Państwo proszeni o wypełnienie oświadczenia o przejęciu opieki nad 

dzieckiem o wyznaczonych godzinach. 

b) Prosimy określić realne godziny spotkania z dzieckiem i trzymać się ich. 

c) Kiedy czas wizyty dobiegnie końca, proszę zgłosić się z dzieckiem do wychowawcy, w celu przejęcia 

ponownie opieki nad dzieckiem przez wychowawcę. 

d) W godzinach przejęcia opieki nad dzieckiem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecko nie uczestniczy  

 w zajęciach programowych. 

e) W trakcie odwiedzin rodzice/opiekunowie prawni mogą przebywać na terenie ośrodka, nie mogą natomiast 

obserwować zajęć programowych. 

f) Po podpisaniu oświadczenia rodzice/opiekunowie mogą wraz z dzieckiem przebywać poza terenem ośrodka 

w zadeklarowanych godzinach odwiedzin. 

g) W trakcie odwiedzin rodzice/opiekunowie nie mogą przebywać w pokoju dziecka. 

h) Uwaga. Czworonożni przyjaciele opiekunów/rodziców mogą przebywać na terenie ośrodka jedynie będąc na 

smyczy! Prosimy także o zachowanie czystości w ośrodku. 

 

Regulamin postępowania dla osób nie będących opiekunami prawnymi: 

a) Osoby nie będące opiekunami prawnymi muszą posiadać przy sobie upoważnienia rodziców/opiekunów 

prawnych do odwiedzin dziecka oraz dowód osobisty. 

Uwaga! Upoważnienie może być zweryfikowane telefonicznie przez wychowawcę lub kierownika obozu. 

Kierownik ma prawo odmowy udzielenia odwiedzin osobie nie będącej opiekunem prawnym. 

b) Prosimy określić realne godziny spotkania z dzieckiem i trzymać się ich. 

c) Kiedy czas wizyty dobiegnie końca, proszę zgłosić się z dzieckiem do wychowawcy, w celu przejęcia ponownie 

opieki nad dzieckiem przez wychowawcę. 

d) W godzinach przejęcia opieki nad dzieckiem przez odwiedzających (nie będących opiekunami prawnymi) 

dziecko nie uczestniczy  w zajęciach programowych. 

e) W trakcie odwiedzin odwiedzający (nie będący opiekunami prawnymi) mogą przebywać na terenie ośrodka, 

nie mogą natomiast obserwować zajęć programowych. 



 
 

f) Po podpisaniu oświadczenia odwiedzający (nie będący opiekunami prawnymi) mogą wraz z dzieckiem 

przebywać poza terenem ośrodka w zadeklarowanych godzinach odwiedzin. 

g) W trakcie odwiedzin odwiedzający (nie będący opiekunami prawnymi) nie mogą przebywać w pokoju dziecka. 

i) Uwaga. Czworonożni przyjaciele odwiedzających (nie będących opiekunami prawnymi) mogą przebywać na 

terenie ośrodka jedynie będąc na smyczy! Prosimy także o zachowanie czystości w ośrodku. 

 

 


