Szanowni Państwo,
jedziemy na LATO 2021 do Mercedes Club Mrągowo!
Ministerstwo Edukacji Narodowej podało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
w 2021 roku:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-imlodziezy-w-2021-roku
Najważniejsze informacje zawarte w wytycznych dla organizatorów wypoczynku:
 uczestnik w dniu wyjazdu musi być zdrowy i nie mieć objawów choroby – zaświadczenia należy
przynieść na zbiórkę – załącznik.
 nie może zamieszkiwać/mieć kontaktu z osoba przebywającą na kwarantannie w okresie 14 dni przed
wyjazdem;
 rodzic odprowadzający na zbiórkę również musi być zdrowy!

 jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia,
rodzic/opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania
udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku
występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 w przypadku niepokojących objawów chorobowych rodzic zobowiązuje się odebrać dziecko z obozu
w ciągu 12 godzin;
 na terenie Ośródka jesteśmy SAMI – nie ma innych grup, gości indywidualnych!
 teren jest ogrodzony i monitorowany;
 między turnusami jest doba - ośrodek jest sprzątany i wietrzony;
 rodzice nie mogą odwiedzać dzieci;
 codziennie będziemy mierzyć wszystkim osobom temperaturę;
 pokoje z zachowaniem 4 m2 na osobę;
 w przypadku choroby dysponujemy izolatką,
 przed wejściem do każdej sali, jadalni, hali, budynków umieszczone są dozowniki z płynem odkażającym;
 wypoczynek został zgłoszony do kuratorium;
 na każdym turnusie jest dwóch ratowników z KPP – Kwalifikowana Pierwsza Pomoc,
 kadra zostanie dodatkowo przeszkolona
TRANSPORT AUTOKAREM:
 zbiórka wyjazdowa jest zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu
społecznego,
 przed wejściem do autokaru będziemy mierzyć uczestnikom temperaturę,
 prosimy o Rodziców/Opiekunów, aby w miarę możliwości tylko jedna osoba odprowadzała dziecko
na zbiórkę,
 rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru,
 wymagane jest dostarczenie oświadczenia o stanie zdrowia– załącznik.
 w czasie podróży wymagane jest posiadanie maseczki i zakładanie na czas postojów,
 ograniczymy postoje do minimum.

DOJAZD WŁASNY:
 uczestnicy będą odbierani od rodziców na parkingu przed wjazdem na teren ośródka, po kontakcie
telefonicznym,
 cena wyjazdu niższa o 90 zł, proszę o informację mailem.
PROGRAM:
Program i atrakcje organizowane podczas naszych obozów nie ulegną zmianie. Wszystko będzie realizowane
na terenie Ośrodka Mercedes Club Mrągowo, gdzie mamy piękne jezioro Juno, ogromną halę sportową, własną
plażę z dostępem do jeziora, korty tenisowe, place do gier i zabaw, prywatną przystań żeglarską, trzy sale do
zajęć i dwa zadaszone miejsca na powietrzu.
 będą miały zajęcia w grupach wiekowych 10 – 12 osobowych
 zajęcia tematyczne i uzupełniające będą prowadzone w tych samych grupach
wychowawczych/zajęciowych.
 gry zespołowe z rywalizacją drużynową wymagać będą, aby część zajęć była prowadzona dla dwóch
grup wychowawczych/zajęciowych równocześnie np. mecz piłkarski
 zbiórki/apele, które wymagają zebrania w jednym miejscu dużej grupy będą organizowane
z zachowaniem odstępów między grupami;
 „noc na wyspie” która organizowana jest na cyplu na terenie ośrodka, zostanie zorganizowana dla
chętnych, dzieci będą zakwaterowane w namiotach w swoich grupach.
 w związku z koniecznością unikania dużych zgromadzeń w tym roku nie będą organizowane wyjścia
do kościoła na Msze Świętą.
Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem u dzieci lub kadry/obsługi ośrodka.
 w przypadku wystąpienia u uczestnika, kadry lub pracownika Ośrodka niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem (wysoka temperatura, uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu), niezwłocznie odizolujemy taką osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz
skontaktujemy się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
 Rodzice/Opiekunowie informowani będą o konieczności niezwłocznego odbioru uczestnika w przypadku
niepokojących objawów choroby,
 w przypadku zachorowania Kadry/ pracowników Ośrodka nie będą oni dopuszczeni do pracy, zostaną
izolowani, a następnie opuszczą teren Ośrodka,
 zostanie ustalony obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba, u której wystąpiły niepokojące
objawy sugerujące zakażenie koronawirusem oraz zostanie przeprowadzone dodatkowe sprzątanie,
oraz dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 zastosowane zostaną zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie
dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. Stosowane będą wytyczne
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz
https://gis.gov.pl/ odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Dążymy do tego, żeby nasi uczestnicy spędzali jak najwięcej czasu na powietrzu.
Chcemy biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu, w ruchu wypoczywać
– ale z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa!!!

Jeżeli mają Państwo pytania proszę o kontakt!
Zapraszam na kolejne sportowe przygody z Akademią!

