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Akcja Letnia 2020 w Stowarzyszeniu Harcerskim 

Szczegółowy regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku  
oraz zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne.  

Założenia ogólne 

Harcerskie obozy w lesie są najlepszą formą spędzenia wakacji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego po 3 

miesiącach izolacji dzieci i młodzieży. 

Zapewniają odciążenie rodziców (brak urlopów, niższe koszty) i są sposobem na poprawę kondycji 

psychofizycznej naszych podopiecznych, w tym wzmocnienie systemu odpornościowego przed jesienno-

zimowym okresem zachorowań. 

Główne założenia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa:  

· uczestnikami obozu będą drużyny, których członkowie to dzieci i młodzież z jednego środowiska (np. szkoła, 

osiedle, sąsiednie miejscowości),  

· działania będą organizowane poza skupiskami ludzkimi z maksymalną izolacją od świata zewnętrznego,  

· zostaną wdrożone dodatkowe wytyczne sanitarno-epidemiologiczne zalecane przez MEN i GIS, które zwiększą 

bezpieczeństwo uczestników oraz kadry,  

· każdy kolejny dzień obozu czy kolonii jest bardziej bezpieczny niż kolejny dzień wakacyjnych rodzinnych 

spotkań, odwiedzin znajomych, wyjść do sklepu, parku, na basen itp.  

Podczas każdego z działań grupie uczestników i kadry dajemy możliwość izolacji od świata zewnętrznego. 

Izolacja członków obozu ma służyć także nie zarażeniu wirusem lokalnych społeczności.  

Działania przed wyjazdem: 

1. Rodzice dzieci jak i osoby dorosłe biorące udział w obozie składają oświadczenie że: 

- Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika 

wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

- nie miały świadomego kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni z osobami chorymi lub odbywającymi kwarantannę, 

- podadzą do wiadomości kadry obozu ( w karcie uczestnika wypoczynku) wszystkie choroby na które choruje 

dziecko lub które przebyło ostatnio, 

- w przypadku uczestników, którzy posiadają choroby przewlekłe (np. cukrzyca, celiakia, bolerioza) przedstawią 

opinię lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w obozie, 

- wyrażają zgodę na codzienne mierzenie temperatury dziecku, oraz jego izolację w sytuacji podejrzenia choroby 

zakaźnej, 

- wyrażają zgodę na udzielenie dziecku  pomocy medycznej w tym szpitalnej i ambulatoryjnej,  
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- mają pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem dziecka koronawirusem 

SARS-CoV-2 w trakcie udziału w obozie lub kolonii oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością 

zachorowania na COVID-19, 

- zapewnią skuteczny dla kadry kontakt - podają min. 2 numery telefonów, adres e-mail, oraz zapewnią 

gotowość do odbioru dziecka w sytuacji jego zachorowania w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania 

informacji; 

Wzór oświadczeń w załączeniu.  

 

2. Kadra obozu – komendant, drużynowy mając świadomość, że niektóre choroby przewlekłe zwiększają 

niebezpieczeństwo powikłań w przebiegu choroby Covid-19 powinni starać się zapobiegać udziałowi w 

tegorocznych obozach osób z chorobami obniżającymi odporność takimi jak cukrzyca, choroby serca, 

przeszczepy, choroby immunologiczne.  

3. Kadrę wychowawczą i wspomagającą stanowić będą osoby, które:  

- złożą powyższe oświadczenia jak uczestnicy,  

- nie przekroczyły 60 roku życia,  

- w przypadku posiadania przewlekłych chorób dostarczą opinię lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do udziału w obozie lub kolonii w czasie zagrożenia epidemicznego,  
 
4.   Przed rozpoczęciem wypoczynku kadra wypoczynku musi wziąć udział w szkoleniu z zakresu zachowania 
zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19. Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia należy przestrzec przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy 
zwłaszcza ust, nosa i oczu, zwrócić uwagę na unikanie komunikacji miejskiej w celu przemieszczenia się w czasie 
wypoczynku, dbanie o odporność, kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie).  
 

Wyposażenie dodatkowe 

Każdy uczestnik oprócz normalnego ekwipunku jest zobowiązany do posiadania dodatkowo: 

 – 4 szt. indywidualnych maseczek do twarzy wielokrotnego użytku,  

- miskę do mycia ciała,  

- butelkę wielorazową na wodę 

Komenda obozu we współpracy ze Sztabem Akcji Letnich i Zimowych musi zadbać o zaopatrzenie obozu w 

termometry bezdotykowe, przyłbice, kombinezony ochronne, rękawiczki dla kadry obozu, a wszystkich 

uczestników w indywidualne środki dezynfekcyjne. Przy czym zaleca się w kuchni i do dezynfekcji stołówki 

używać środków na bazie alkoholu w tym też alkoholu etylowego, bez dodatków innych detergentów. Ma to na 

celu ograniczyć zatrucia pokarmowe detergentami.  
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Transport na miejsce obozu  

Do przewozu uczestników obozu/kolonii można korzystać z transportu publicznego (np. pociągi, autokary) 
zapewniając izolację od innych pasażerów. W pociągach np. uzgodnić z kierownikiem pociągu zamknięcie 
wagonów dla innych pasażerów. 

- dokonać pomiaru temperatury przed wejściem do środka transportu; zakaz przewozu osób z gorączką lub 
innymi objawami wskazującymi na występowanie choroby zakaźnej (kaszel, duszności, ból głowy, brak węchu),  

- postój w trakcie transportu w miejscu gwarantującym minimalny kontakt z osobami trzecimi,  

- zbiórki wyjazdowa i kończąca organizowac w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu 
społecznego,  

- rodzice/opiekunowie dzieci nie mogą wchodzić do autokaru, pociągu 

- w przypadku dojazdu własnego na teren wypoczynku wpuszczani są tylko uczestnicy i kadra bez 
podwyższonej temperatury ciała i bez innych objawów choroby zakaźnej (kaszel, duszności, ból głowy).  

Wytyczne sanitarno-epidemiologiczne podczas trwania obozu 

Organizacja pracy obozu 

Program obozu powinien przewidywać realizację zadań na terenie obozu lub w lasach i na polach, bez 

wychodzenia do wiosek, miast, obiektów muzealnych i turystycznych. Należy zrezygnować z rajdów do miasta, 

a zaplanować wędrówki leśne, chatki itp. Okazjonalne wypady do sklepu muszą odbywać się w maskach i 

rękawiczkach. Procedura wyjścia z obozu opisana jest w pt. „kontakty z osobami  spoza obozu”. 

Należy zwiększyć ilość zajęć ruchowych i sportowych, tak by nastawić się na poprawę kondycji fizycznej 

uczestników. W programie zwrócić też uwagę na większą ilość zajęć wymagające interakcji grupowych i działania 

zespołowego zastępu/drużyny, aby zrekompensować czas spędzony w izolacji.  

Zajęcia należy prowadzić najczęściej na świeżym powietrzu. Zajęcia w pomieszczeniach i namiotach 

ograniczamy do zajęć 1 drużyny/gromady.  

Zajęcia dla więcej niż jednej  drużyny organizować wyłącznie na świeżym powietrzu.  Zaleca się w ich trakcie 

starać się zachowywać odstęp 2 m pomiędzy członkami różnych grup lub używać maseczek i  np. odzieży 

ochronnej w trakcie gier kontaktowych. 

Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować raz dziennie. To samo dotyczy 

sprzętu pływającego. Ograniczyć udostępnianie materiałów programowych pomiędzy obozami.  

Kąpiel w jeziorze odbywa się podobozami. Czas pomiędzy kąpielą poszczególnych grup powinien być tak 

ustawiony, aby członkowie obozów nie spotykali się na brzegu przed wejściem do wody lub po wyjście z niej. 

Wszyscy uczestnicy i kadra powinna regularnie myć ręce.  W szczególności należy je myć lub dezynfekować 

przed wyjściem i po powrocie do podobozu, w latrynie, na stołówce, przed i po zajęciach programowych itp. 
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Zakwaterowanie 

W jednym namiocie mogą mieszkać tylko osoby z jednej drużyny, przy czym liczba osób musi odpowiadać 
zasadzie: w namiocie 10-osobowym maksymalnie 5 osób, w namiocie 12-osobowym 6 osób, w namiotach 
turystycznych/kadrówce 1 osoba na namiot. 

W trakcie wędrówek w namiocie turystycznym mogą spać max 3 osoby, pod warunkiem, że każdej nocy są to 
te same osoby.  

Wyżywienie/przygotowanie posiłków 

Posiłki może przygotowywać zastęp kuchenny wraz z obsługą kuchni. Zastęp kuchenny powinien pochodzić z 

jednej drużyny i pracować w rękawiczkach. W przypadku kiedy w kuchni pełni służbę brygada zaleca się, aby 

pracowała w przyłbicach ochronnych.  

W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość stanowisk pracy. Posiłki wydawać w rękawiczkach 

jednorazowych.  

Należy zrezygnować z samoobsługi na stołówce (nakładania samodzielne dań przez uczestników obozu). Dania 

powinny być podawane przez zastęp służbowy, wydawane uczestnikom na stołach, lub przynoszone do stołów. 

Posiłki na stołówce każdy podobóz spożywa przy własnym stole, a w kolejce do kuchni zachowuje odstęp 2 

metrów pomiędzy grupami.  

Naczynia indywidualne harcerzy i harcerek należy myć w ciepłej wodzie z detergentem oraz wyparzyć we 

wrzątku co najmniej co trzy dni.  

Naczynia używane w kuchni należy myć w wodzie ciepłej o temperaturze co najmniej 60° z detergentem. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.  Stoły i powierzchnie płaskie w kuchni, 

wydawalni i na stołówce należy czyścić wodą ciepła z detergentem lub przecierać środkami dezynfekcyjnymi na 

bazie alkoholu (nim 60%). 

W okolicach stołówki i menażkarni należy zlokalizować kilka stanowisk do mycia rąk wraz z miejscem na 

dozownik środków dezynfekcyjnych oraz instrukcją mycia i dezynfekcji.  

W kuchni i miejscu do obierania warzyw oprócz miejsca do mycia rąk przewidzieć miejsce na dozownik środków 

dezynfekcyjnych.  Wyposażyć je w instrukcje mycia rąk i dezynfekcji.  

 
Organizacja opieki medycznej  

- zapewnienie pomocy medycznej poprzez obecność na miejscu osoby sprawującej opiekę medycznej np. 
pielęgniarki, ratownika medycznego, studenta UM co najmniej po 4 roku,  

- zapewnienie szybkiego kontaktu z lokalną przychodnią zdrowia i szpitalem zakaźnym, 

- zapewnienie dostępu telefonicznego do tele-porad lekarza 24h/dobę,  

- raz dziennie pomiar temperatury ciała uczestników i kadry,  
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- w zgrupowaniu muszą znaleźć się izolatki ze stanowiskami do mycia rąk i własną latryną, 

- ambulatorium obozowe znajduje się w wydzielonym namiocie, w którym nie mieszka osoba sprawująca opiekę 

medyczną.  

- umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do lekarza, służb medycznych, stacji sanitarno -
epidemiologicznej,  

 

Infrastruktura obozu 

Każdy podobóz musi posiadać własną latrynę, miejsce do mycia rąk na terenie kręgu namiotowego, własną 

umywalnie (namiot sanitarny). Dopuszczalne jest łączenie umywalni z innymi dwoma podobozami tej samej 

płci, pod warunkiem zastosowania dezynfekcji pomiędzy podobozami.  

W każdej umywalni oraz przy każdym stanowisku do mycia rąk wywiesić instrukcje mycia rąk i dezynfekcji.   

Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, kombinezony itp.) zbierać w worki foliowe jako odpady 

zmieszane. Każdy worek zawiązywać przy ¾ wypełnienia i umieszczać w kontenerze odpadkowym. 

Namiot/śluza dla służb kwatermistrzowskich  

Zaopatrzenie powinno być zorganizowane na zasadzie wydzielenia strefy czystej i brudnej. W strefie czystej 

mogą przebywać jedynie uczestnicy i kadra. Towary należy dostarczać do strefy brudnej - do której dostęp mają 

osoby z zewnątrz. Do tego namiotu też dostarczane są przesyłki pocztowe. 

Osoby odbierające towary dostarczane do strefy brudnej muszą restrykcyjnie stosować właściwe zasady higieny 

przy przygotowywaniu żywności oraz przestrzegać zasad mycia rąk, higieny układu oddechowego, unikać 

dotykania okolic oczu i ust. 

Postępowanie w sytuacji wystąpienia u uczestnika lub kadry obozu/kolonii objawów chorobowych 

wskazujących na chorobę zakaźną: 

W przypadku wystąpienia objawów zakażenia układu oddechowego lub innych objawów choroby zakaźnej 
należy niezwłocznie:  

1. odizolować chorego i wyznaczyć osobę z kadry, która będzie go obsługiwać,  

2. zweryfikować objawy z lekarzem (tele-porada),  

3. powiadomić rodziców/opiekunów dziecka 

4. skontaktować się z lokalną, powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną (https://gis.gov.pl/kontakt),  

5. skontaktować się z Sztabem ALiZ lub Naczelnictwem,  

6. niezwłocznie uzgodnić z nadrzędną jednostką harcerską potrzebę:  

·  zastąpienia, uzupełnienia kadry wychowawczej i/lub wspomagającej,  

· dostarczenia dodatkowych materiałów ochrony osobistej, środków i sprzętu do dezynfekcji,  

7. wdrożyć na terenie obozu/kolonii:  

- dezynfekcję wszystkich pomieszczeń i sprzętu używanego przez grupę w skład której wchodzi osoba 

podejrzana o zakażenie, 
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- ścisły podział na mniejsze grupy zajęciowe (drużyny), które nie spotykają się ze sobą, mają wydzielone 

i stałe miejsca spotkań, posiłków i realizacji programu,  

- odprawy kadry wyłącznie zdalnie (online, krótkofalówki itd.)  

- stosowanie środków ochrony osobistej (z jednorazowością, wyparzaniem, odkażaniem) dla osób z 

drużyny osoby chorej, 

- zwiększenie liczby miejsc do mycia rąk, stosowanie płynów dezynfekcyjnych,  

- dezynfekcję pomieszczeń używanych przez więcej niż jedna drużynę po każdym użyciu, 

- ograniczenie do minimum kontaktu kadry zgrupowania z uczestnikami i opiekunami grup,  

- wprowadzić codzienne wyparzanie menażek i sztućców,  

- wprowadzić posiłki na tury z dezynfekcją po każdej turze stołów i miejsc do siedzenia,  

- w razie potrzeby zamówienie usługi lub stosowanie środków do odkażania powierzchni, pomieszczeń, 

sprzętu (np. ozonatory/zamgławiacze), 

- stosowanie się do zaleceń powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, który podejmuje 

ewentualne decyzje dotyczące kwarantanny lub innych środków zapobiegawczych. 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby  
z zewnątrz zakażenia koronawirusem 

1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 
https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, 
że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz 
zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty. 

Kontakt z osobami spoza obozu 

Kwatermistrz, zaopatrzeniowiec, osoby które muszą wyjść z obozu powinny dokonać tego przechodząc przez 

strefę przejściową. W śluzie/namiocie powinny zdjąć ubranie wierzchnie w którym chodziły po obozie, umyć 

ręce i założyć ubranie do chodzenia poza obozem ( nie musi to być specjalne ubranie ochronne, ale takie które 

można uprać w 60°) oraz przyłbice/maskę,  

Po powrocie z wyjazdu do miasta czynność powtórzyć w odwrotnej kolejności. Ubranie przeznaczone do 

chodzenia poza obozem należy dezynfekować po każdym użyciu. Dezynfekcja polega na wietrzeniu ubrania 

przez 3 dni lub wymoczeniu go w wodzie z detergentem o temperaturze 60° przez 40 minut.  

Dostawa zakupów, przesyłek pocztowych itp. też powinna odbywać się poprzez strefę brudną lub śluzę – gdzie 

pozostawiane są zakupy przez dostawców bez wchodzenia na teren właściwego obozu. Art. spożywcze nie 
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podlegające obróbce cieplnej powinny być w miarę możliwości pozostawione w tej strefie na parogodzinną 

kwarantannę. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum pobyt osób czasowo przebywających na obóz/kolonię. Zrezygnować 

należy z odwiedzin rodziców, członków rodzin, przyjaciół, wizytacji z SH itp. Uczestnicy przebywający na obozie krócej 

niż 14 dni powinni, po powrocie do domu, zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi, by potencjalnie 

ich nie zarazić.  

Osoby z kadry, które z ważnych przyczyn muszą opuścić czasowo teren obozu, poza nim powinny stosować środki 

ochrony osobistej, i ograniczyć kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 

Osoby z zewnątrz których obecność na terenie obozu jest niezbędną (np. lekarz, członkowie zespołu kontroli z 

sanepidu, straż pożarna itp.) na teren obozu wchodzą po przez śluzę oraz przebywają na jego terenie w maskach 

na twarzy, ew. przyłbicach, jednorazowych strojach ochronnych,  

 

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na 
stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów 
prawa. 

W chwili zaostrzenia przepisów sanitarnych lub ich zniesienia należy dostosować niniejszy regulamin do 
panujących  przepisów.  

 

Kadra obozu oraz jego uczestnicy powinni zostać zapoznani z niniejszym regulaminem i potwierdzić 

podpisem jego stosowanie.   

Załączniki – instrukcje: 

▪ mycia rąk  
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

▪ dezynfekcji rąk 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

▪ prawidłowego zdejmowania maseczki 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

▪ prawidłowego zdejmowania rękawiczek 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

 

Stowarzyszenie Harcerskie, maj 2020 roku.  

 

 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/


 

 

Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa 

mail: sh@sh.org.pl | www.sh.org.pl | tel.: 508 266 782 

NIP: 526 170 6256 | REGON: 011 918 353 | KRS: 000 0160 636 | nr rachunku bankowego: 84 1500 1777 1217 7001 1433 0000 

 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

My, niżej podpisani, jako rodzice/prawni opiekunowie małoletniego/małoletniej: 

 

 

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika wypoczynku )  

będącego/będącej członkiem Stowarzyszenia Harcerskiego w związku  z chęcią uczestnictwa wskazanej powyżej 

osoby w obozie harcerskim/kolonii zuchowej, mając na uwadze ciągle obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej stan epidemii1, niniejszym oświadczamy, co następuję: 

1. Wskazana powyżej osoba jest osobą zdrową, nie występuje u niej infekcja ani objawy chorobowe 
sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, wywołanej 
koronawirusem SARS-CoV-2; 
 

2. W ostatnich 14 dniach przed dniem sporządzenia niniejszego oświadczenia,  wskazana powyżej osoba 
nie przebywała na kwarantannie, a także nie miała świadomego kontaktu i nie zamieszkiwała z osobą 
przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny; 
 

3. W ciągu ostatnich 14 dni nie miała świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-
2 oraz chorującą na COVID-19; 
 

4. Wyrażamy zgodę na codzienne mierzenie temperatury dziecku, jego izolację w razie podejrzenia 
choroby zakaźnej, oraz na udzielenie mu  pomocy medycznej w tym szpitalnej i ambulatoryjnej; 
 

5. Mamy pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem 
SARS-CoV-2 w trakcie udziału w obozie/kolonii oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością 
zachorowania na COVID-19; 
 

6. Mamy pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-
CoV-2, a tym samym zachorowania na COVID-19 jest chorowanie na choroby przewlekłe i w związku z 
tym w karcie uczestnika wymieniliśmy wszystkie choroby przewlekła na jakie cierpi nasze dziecko;  
 

7. Zobowiązujemy się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z obozu/kolonii w przypadku 
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 
duszności). 
 

 

1 W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami) 
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8. W związku z zamiarem uczestnictwa w obozie/kolonii naszego dziecka, zobowiązujemy się do 
zapewnienia mu, we własnym zakresie 4szt.  maseczek wielorazowego użytku, naczynia wielorazowego 
na napoje oraz miski do mycia ciała.  

Imiona i nazwiska 

rodziców/prawnych 

opiekunów: 

 

 

Telefon      

 

Adres mail                                    

 

Miejscowość: 

 

 

 

 

 

 

Data: 

 

 

Czytelne podpisy: 

 

 

 

Stosownie do postanowień art.6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unie Europejskiej 2016/679 z dnia 27 

kwietnia w sprawie ochrony danych osobowych, przyjmuję do wiadomości, że mój podpis na oświadczeniu jest równoznaczny z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka podanych w niniejszym oświadczeniu dla realizacji 

obozu/koloni. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenia Harcerskie z siedzibą w Warszawie 00-681, przy ul. Hożej 57. 

Dane będę przechowywane 5 lat. 

                                                                                           ……………………………………... 
                                                                                                (podpis rodzica/opiekuna) 
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany(a), będąc członkiem Stowarzyszenia Harcerskiego, w związku  z chęcią uczestnictwa w obozie 

harcerskim/kolonii zuchowej, mając na uwadze ciągle obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan 

epidemii2, oświadczam, co następuję: 

1. Jestem osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby 
zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; 
 

2. W ostatnich 14 dniach przed dniem sporządzenia niniejszego oświadczenia,  nie przebywałam/em na 
kwarantannie, a także nie miałam/em świadomego kontaktu i nie zamieszkiwałam/em z osobą 
przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny; 
 

3. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-
CoV-2 oraz chorującą na COVID-19; 
 

4. Mam pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem 
SARS-CoV-2 w trakcie udziału w obozie/kolonii oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością 
zachorowania na COVID-19; 
 

5. Mam pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-
CoV-2, a tym samym zachorowania na COVID-19 jest chorowanie na choroby przewlekłe i w związku z 
tym oświadczam, że nie choruję na żadne choroby przewlekłe obniżające odporność ;  

Lub  
Mam pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-
CoV-2, a tym samym zachorowania na COVID-19 jest chorowania na choroby przewlekłe i w związku z 
tym przedstawiam zaświadczenie lekarskie, że mimo mojej choroby mogę uczestniczyć w 
obozie/kolonii. 

 
                                                                    ………………………………………………………………… 

Podpis osoby składającej oświadczenie 

Stosownie do postanowień art.6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unie Europejskiej 2016/679 z dnia  27 

kwietnia w sprawie ochrony danych osobowych, przyjmuję do wiadomości, że mój podpis na oświadczeniu jest równoznaczny z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka podanych w niniejszym oświadczeniu dla realizacj i 

obozu/koloni. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenia Harcerskie z siedzibą w Warszawie 00-681, przy ul. Hożej 57. 

Dane będę przechowywane 5 lat. 

                                                                                        ……………………………………... 

                                                                                     (podpis składającego oświadczenie) 

 

 

2 W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami) 
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