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REGULAMIN POBYTU RODZICA/OPIEKUNA NA TERENIE OŚRODKA

Kierując się dobrem powierzonych nam pod opiekę dzieci zwracamy się do Państwa z prośbą

o przestrzeganie poniższych zasad odwiedzin na terenie ośrodka.

Ograniczenia,  które  nakładamy  wynikają  z  konieczności  zachowania  pełnej  funkcjonalności

ośrodka  dla  dzieci,  których  rodzice/opiekunowie  nie  zdecydowali  się  na  odwiedziny.  Wizyta

Państwa jest  czynnikiem,  którego przebieg czasowy i  nasilenie  nie  jest  z  góry  ustalony,  mocno

zaburzający  ściśle  rozplanowane  i  przemyślane  zajęcia,  gdzie  każdy  wychowawca/instruktor

przypisany  jest  do  konkretnej  grupy  dzieci.  Konieczność  poświęcenia  Państwu  uwagi  jako

dodatkowej grupy osób w poważny sposób zaburza możliwości opieki  wychowawcy/instruktora

nad  powierzonymi  mu  podopiecznymi.  Zakładając  odwiedziny  tylko  kilku  par  rodzicielskich

wychowawca/instruktor na niezbędne ustalenia z opiekunami przeznacza czas porównywalny do

czasu trwania zajęć popołudniowych całej grupy obozowej. Stąd wynikają ograniczenia, których

przestrzeganie jest niezbędne do funkcjonowania obozu. Ufamy, że Państwo wykażą zrozumienie

dla naszego podejścia do sprawy odwiedzin. Po skontaktowaniu się z biurem kierownika należy:

1. Ustalić  realną godzinę spotkania  z  dzieckiem, uwzględniając ograniczenia  w możliwości

natychmiastowego dotarcia z informacją do podopiecznego.

2. Przebywać  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  biura  kierownika  jeżeli  czas  oczekiwania  na

spotkanie nie przekracza 15 minut. W innej sytuacji należy opuścić teren ośrodka i przyjść do

recepcji nie wcześniej niż kwadrans przed ustalonym czasem spotkania z dzieckiem

3. Podpisać w biurze kierownika stosowne oświadczenie i w możliwie jak najkrótszym czasie

opuścić teren ośrodka. Prosimy, aby powierzona w trakcie odwiedzin opieka nad dzieckiem

była uzgodniona z  kadrą obozu na konkretny  wymiar  czasu.  Ewentualność zobaczenia

pokoju/domku dziecka istnieje wyłącznie w obecności kadry obozu

4. Pobrać w biurze kierownika identyfikator*  umożliwiający pobyt  w wyznaczonym miejscu

przez okres 45 minut -w przypadku pozostania z dzieckiem na terenie ośrodka. Po upływie

wyznaczonego  czasu  należy  oddać  identyfikator*  w  biurze  kierownika  i  niezwłocznie

opuścić ośrodek. Jednocześnie informujemy, że czworonożni przyjaciele Państwa dzieci na

terenie ośrodka mogą przebywać jedynie będąc na smyczy.

* Identyfikator występuje w formie plakietki z napisem "RODZIC" i opisana godzina, do której można

jej posiadaczowi przebywać na terenie ośrodka.

Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu!
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