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I. WSTĘP
 
Drodzy Uczestnicy, Rodzice, Opiekunowie 
Składamy na Wasze wirtualne ręce QBooka. 

Jest to zbiór informacji, procedur i odpowiedzi na nurtujące pytania, dotyczące 
organizacji Letnich Qumpli 2k20. 

Zawarta w nim wiedza i instrukcje krok po kroku ułatwią przygotowania 
i dopełnienie formalności, które wynikają z obecnie panującej sytuacji. 

Życzymy przyjemnej lektury, a my wracamy do stania na rzęsach, 
bo na Qumplach obok bezpieczeństwa najważniejsza jest genialna zabawa… 
i tego właśnie się spodziewajcie również w obecnym sezonie! 

II. PRZED WYJAZDEM
 
Przygotowania do długo oczekiwanych letnich wakacji idą pełną parą! 

Obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich dostosowania się 
do panujących zasad.  

Aby pomóc nam zorganizować Waszym dzieciom kolejny niezapomniany wyjazd, 
skrupulatnie zrealizujcie poniższe kroki i dopełnijcie w określonych terminach 
kwestie formalne. 

Gwarantujemy, że skorzystamy na tym wszyscy, a najbardziej nasi mali 
i więksi Qumple.

 
A. Obowiązkowe „Must Do” dla Rodziców

 
Wytyczne dla organizatorów wyjazdu przygotowane przez MZ, ME i GIS 
wymagają wprowadzenia kilku zmian w organizacyjnych. Uspakając: 

Najbardziej odczuwalne wydają się być zmiany dotyczące zakwaterowania 
i grup wychowawczych, w których to zgodnie z wytycznymi odbywać się 
będą niemal wszystkie zajęcia. 

Najprościej przedstawić to w formie równania:
 
wspólne zakwaterowanie = wspólna grupa wychowawcza = ten sam obóz tematyczny 

Kluczowe będzie więc zaplanowanie przed wyjazdem takich grup 
wychowawczych, gdzie Uczestnicy będą z ulubionymi Qumplami czy 
rodzeństwem, zapewniając tym samym wspólną zabawę, tak na zajęciach 
tematycznych, jak i do wyboru. 

Więcej na ten temat w dziale „ZAkWATEROWAnIE” oraz „PROgRAM”. 
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W ZWIąZkU Z POWYżSZYM PROSIMY O WYkOnAnIE 
POnIżSZYCh CZYnnOŚCI:

 
KroK 1. 

Zorientuj się kto z rodziny, ulubionych kolegów/koleżanek wybiera się na 
Qumpli w tym samym terminie. W ostateczności skontaktujcie się z nami, 
postaramy się pomóc w tym zakresie…

KroK 2. 

Ustalcie z Uczestnikami i pozostałymi Rodzicami wspólne zakwaterowanie 
(pokoje 2-3-4 osobowe) oraz co bardzo ważne - skład grupy 
wychowawczej (10-12 osób). Pamiętajcie, że maksymalna różnica wieku 
w pokoju/grupie wychowawczej oscyluje zwykle w granicach 2 lat. 
Koniecznie wprowadźcie ustalenia (wspólne zakwaterowanie, wspólna 
grupa wychowawcza) w Panelu Qumpla na www.qumple.pl, by Kierownik 
wypoczynku zaplanował optymalne składy. 

KroK 3. 

Ustalcie, który obóz tematyczny Uczestnicy będą wspólnie realizować jako 
grupa wychowawcza. Zgodnie z wytycznymi w sezonie 2k20 Uczestnicy 
tworzący grupę wychowawczą nie mogą realizować różnych obozów 
tematycznych. Jeżeli Uczestnicy nie mogą zdecydować się na wspólny 
temat, polecamy specjalnie utworzony na tę okoliczność obóz „All Fun”. 
Więcej szczegółów w dziale „PROgRAM”. 

KroK 4. 

Dokonajcie zmian pod kątem ustalonego wspólnie obozu tematycznego 
w Panelu Qumpla na www.qumple.pl  

Wspomnianych zmian w Panelu Qumpla będzie można dokonywać 
dokonywać w terminie od 5 do 19 czerwca. 

B. Informacje organizacyjne, czyli co, gdzie, kiedy? 
 
Spotkanie przedwyjazdowe Letnich Qumpli 2k20, polecane zarówno 
Rodzicom nowych Uczestników jak i wysyłającym z nami swoje pociechy po 
raz kolejny, odbędzie się w tym roku wyjątkowo online:

 
transmisja live z możliwością zadawania pytań w komentarzach 
na fanpage’u Qumpli: www.facebook.com/qumplePL 
 
8 czerwca (poniedziałek) godz. 18:00-19:00  
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WYJAZDY – TERMInY I MIEJSCA ZBIÓREk

Wytyczne związane z transportem Uczestników autokarem opisane zostały 
w dalszej części QBook’a w punkcie „TRAnSPORT”. 
Prosimy o zapoznanie się i stosowanie do przedstawionych w nim zasad. 

Dojazd osobisty na każdy z turnusów prosimy planować 
w godz. 13:00-14:00. W przypadku indywidualnego transportu, wytyczne 
i wskazówki zawarte są w „REgULAMInIE DOWOZU/OBIORU 
OSOBISTEgO” w dalszej części QBook’a. 
Prosimy o zapoznanie się i stosowanie do przedstawionych w nim zasad. 

POBYT
 
Opieka w Ośrodku: ok. 20 – osobowy zespół kadry instruktorsko-
wychowawczej oraz opieka medyczna. 
Grupy wychowawcze (zajęciowe) liczą zwykle od 8-12 uczestników. 

kOnTAkT: 

Z uczestnikiem: 
w godzinach sjesty poobiedniej (telefon dziecka lub Q-Mobile) 
Z wychowawcą: 
czas sjesty poobiedniej lub po kolacji (Q-Mobile) 

numer telefonu Q-Mobile: 570 809 287

TURnUS 1 29.06.2020
(poniedziałek)

09.07.2020
(czwartek)

19.07.2020
(niedziela)

29.07.2020
(środa)

08.08.2020
(sobota)

gDAńSk
Parking przy Pozytywnej Szkole, ul. Azaliowa 18
WArszAWA
Błonie Stadionu Narodowego, Al. Zieleniecka 1

gDAńSk
Parking przy Pozytywnej Szkole, ul. Azaliowa 18

gDAńSk
Parking przy Pozytywnej Szkole, ul. Azaliowa 18

gDAńSk
Parking przy Pozytywnej Szkole, ul. Azaliowa 18

gDAńSk
Parking przy Pozytywnej Szkole, ul. Azaliowa 18

TERMIn gODZ.

8:40

10:30

8:40

8:40

8:40

8:40

MIEJSCE

TURnUS 2

TURnUS 3

TURnUS 4

TURnUS 5
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Informacja na temat godzin posiłków zostanie opublikowana na stronie 
internetowej (aktualności) oraz facebook’u Qumpli najpóźniej w dniu 
wyjazdu.

MAJąC nA UWADZE DOBRO UCZESTnIkÓW, PODCZAS OBOZU QUMPLE 
LATO 2k20 OBOWIąZUJE ABSOLUTnY ZAkAZ ODWIEDZIn DZIECkA 

ORAZ PRZEBYWAnIA RODZInY, ZnAJOMYCh nA TEREnIE OŚRODkA! 

FOTORELACJE: 
Codzienne relacje zdjęciowe z pobytu na obozie umieszczane będą 
każdego dnia  w późnych godzinach nocnych na  facebooku 
www.facebook.com/qumplePL 

 
POWROTY – TERMInY I MIEJSCA DOCELOWE 

TURnUS 1 08.07.2020
(środa)

18.07.2020
(sobota)

28.07.2020
(worek)

07.07.2020
(piątek)

17.08.2020
(poniedziałek)

gDAńSk
Parking przy Pozytywnej Szkole, ul. Azaliowa 18
WArszAWA
Błonie Stadionu Narodowego, Al. Zieleniecka 1

gDAńSk
Parking przy Pozytywnej Szkole, ul. Azaliowa 18

gDAńSk
Parking przy Pozytywnej Szkole, ul. Azaliowa 18

gDAńSk
Parking przy Pozytywnej Szkole, ul. Azaliowa 18

gDAńSk
Parking przy Pozytywnej Szkole, ul. Azaliowa 18

TERMIn gODZ.

15:00

13:00

15:00

15:00

15:00

15:00

MIEJSCE

TURnUS 2

TURnUS 3

TURnUS 4

TURnUS 5

 
 
Odbiór osobisty z ośrodka po każdym z turnusów prosimy planować 
na godz. 10:30. 
W przypadku indywidualnego odbioru Uczestnika, wytyczne i wskazówki 
zawarte są w „REgULAMInIE DOWOZU/OBIORU OSOBISTEgO” 
w dalszej części QBook’a. 
Prosimy o zapoznanie się i stosowanie do przedstawionych w nim zasad.

Qumple


Qumple
8
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C. Lista RZECZY do zabrania 

WSkAZÓWkI  

Polecamy podpisanie wszystkich rzeczy Uczestnika nazwiskiem. 
Nikt tego jeszcze nie uczynił, ale możecie być pierwsi! 

Tablety? Laptopy? Można zabrać…ale nie na Qumpli rzecz jasna! 
Zaufaj nam i zostaw w domu. 

Uwaga! Telefon na LEGALU można wziąć ze sobą. Przyda się w podróży 
i do kontaktu z rodzinką. Po przyjeździe do ośrodka nasza Kadrunia 
zbierze je od Uczestników i zabezpieczy w depozycie. Uczestnicy będą 
mogli zadzwonić do staruszków w czasie sjesty, jeżeli będą mieli czas 
i ochotę ofkors! 
W razie braku „komóry” chętnie udostępnimy nasz obozowy Q-Mobile :)  

RZECZY, kTÓRE kOnIECZnIE nALEżY ZABRAĆ: 

Maseczka ochronna – na czas postojów podczas transportu (4 szt.) 

Dres - ciepła bluza + spodnie (2 szt.) 

kurtka przeciwdeszczowa lub sztormiak (1 szt.) 

Czapeczka z daszkiem lub inne nakrycie głowy (2 szt.) 

Obuwie sportowe (2 szt.) 

koszulki (10 szt.) 

krótkie spodenki (4 szt.) 

komplet bielizny na każdy dzień (10 szt.) 

kąpielówki/strój kąpielowy (2 szt.) 

klapki, crocsy lub sandały (1 szt.) 

Ręcznik (2 szt.) 

Piżama (1 szt.) 

Przybory kosmetyczne (mydło, żel pod prysznic, szampon, pasta i 
szczoteczka do zębów) 

Mały plecak (1 szt.) 

Bidon - podpisany! - (2 szt… jeden na bank zgubisz) 
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Ulubiony pluszak, maskotka - dla młodszych dzieci (1 szt.) 

krem z filtrem UV (1 szt.) 

Środek przeciw komarom i kleszczom (1 szt.) 

Latarka - podręczna lub czołówka (1 szt.) 

Pianka do zajęć wodnych z krótkimi rękawami – wszyscy 
uczestnicy (1 szt.) 

Qumple Papaya, Sailory i WindsurferQi zamiast pianki z krótkimi 
biorą piankę z długimi rękawami 

nIE ZABIERAJ nA OBÓZ, BO I TAk SIĘ nIE PRZYDA: 

gadżetów elektronicznych (PSP, tabletów, laptopów, aparatów foto) 

Śmieciowych słodyczy (chipsów, kolorowych napojów, 
szczękołamaczy itp.) 

Prostownic do włosów, grzałek elektrycznych, przedłużaczy 

Scyzoryków i innych niebezpiecznych narzędzi 

kart płatniczych oraz dużych sum pieniędzy 

Drugiego telefonu… by jeden oddać, a drugi mieć po cichaczu. 
Znamy te sztuczki! 

D. Wymagane dokumenty 

Jak w każdym sezonie koniecznym obowiązkiem jest dostarczenie 
wymaganych dokumentów. W obecnej sytuacji jest ich nieco więcej. 
Wszystkie pięć dokumentów wymienionych w tym dziale należy nam 
bezwzględnie dostarczyć przed wyjazdem na obóz.  

Prosimy upewnić się, że dostarczyli Państwo podpisaną Umowę oraz 
kartę kwalifikacyjną, które to otrzymaliście automatycznie na wskazany 
adres mailowy, po dokonaniu rezerwacji. 

Jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście, wspomniane dwa dokumenty należy 
niezwłocznie wysłać: - pocztą tradycyjną: Qumple Sp. z o.o., 
ul. Powsińska 23/20, 02-920 Warszawa, 
lub e-mailem: k.hawryluk@qumple.pl  

Dodatkowo za wczasu należy zapoznać się z pozostałymi trzema 
obowiązkowymi dokumentami i w dniu wyjazdu przekazać je Kierownikowi 
Autokaru, podczas zbiórki lub w przypadku dowozu osobistego - podczas 
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przekazywania Uczestnika pod naszą opiekę.   

1. Oświadczenie o stanie zdrowia Uczestnika 
(wypełniane w dniu wyjazdu)  

2. Oświadczenie o świadomości ryzyka   

3. Regulamin uczestnictwa 

Gotowe do wydruku dokumenty znajdują się na kolejnych stronach. 



Oświadczenie o stanie zdrowia Uczestnika
 

Imię i nazwisko Uczestnika 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna 

 

 

Oświadczam jako Rodzic/Opiekun, że wyżej wymieniony Uczestnik w dniu 
wyjazdu jest zdrowy i nie wykazuje żadnych objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. 

Oświadczam, że Uczestnik w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku 
nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą 
podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

 

Data, podpis Rodzica/Opiekuna  
    

 
 



Oświadczenie o świadomości ryzyka  

Imię i nazwisko Uczestnika 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna  
 

Podczas obozów Qumple Lato 2k20, pomimo stosowania wymaganych środków 
ochronnych, może dojść do zakażenia wirusem SARS CoV-2, lub innym drobnoustrojem 
przenoszonym drogą kropelkową. 

Oświadczam jako Rodzic/Opiekun, że jestem świadomy/a czynników ryzyka 
w związku z COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów jak i innych 
domowników oraz o ryzyku podjęcia decyzji związanej z wysłaniem dziecka na obozy 
Qumple Lato 2k20. 
 

Data, podpis Rodzica/Opiekuna    



 
 
 
 Regulamin uczestnictwa w Obozie 

UCZESTnICY.
 
Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Rodzica, Uczestnik w dniu wyjazdu musi być 
zdrowy, bez infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 
Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Rodzica, Uczestnik nie zamieszkiwał 
z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną 
o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.
 
Uczestnik jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów 
uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 
2 m), przestrzegania wzmożonych zasad higieny, a także stosowania się do 
zaleceń Kadry, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

 
RODZICE/PRAWnI OPIEkUnOWIE UCZESTnIkÓW. 

Udostępniają organizatorowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 
zapewniający szybką komunikację.
 
Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z Obozu 
w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby 
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 
Rodzic/Opiekun prawny odprowadzający dziecko na zbiórkę lub odwożący 
je bezpośrednio na miejsce organizacji Obozu, musi być zdrowy, bez objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej, a w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu 
nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych.
 
Jeżeli Uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy 
przebieg zakażenia, Rodzic/prawny Opiekun, ma obowiązek poinformować 
organizatora o tym fakcie 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.
 
Rodzic/prawny Opiekun musi zaopatrzyć Uczestnika w indywidualne osłony nosa 
i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

 

Data, podpis Rodzica/Opiekuna
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III. Organizacja obozu 

A. Transport 

W sezonie 2k20 zalecany jest dojazd i odbiór Uczestnika/ów we własnym 
zakresie. Dla osób, które nie mają możliwości indywidualnego dowozu 
Uczestnika/ów na miejsce obozu, zorganizowany zostanie transport 
autokarowy zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi przewozu osób.
 
Zbiórki przed wyjazdami zorganizowanymi zostały zaplanowane 
w miejscach zapewniających przestrzeń dla zachowania dystansu 
społecznego, o który grzecznie apelujemy. Miejsca i zbiórki znajdują 
się w dziale „InFORMACJE ORgAnIZACYJnE, CZYLI CO, gDZIE, 
kIEDY?” 

Rodzic/Opiekun, odprowadzający dziecko na zbiórkę, bezwzględnie 
zobowiązany jest do dostarczenia w dniu wyjazdu wspomnianego już 
„OŚWIADCZEnIA O STAnIE ZDROWIA UCZESTnIkA”, które 
to przekazuje Kierownikowi Autokaru.
 
Ponadto osoba odprowadzająca dziecko na zbiórkę lub odwożąca 
je bezpośrednio na miejsce organizacji obozu, musi być zdrowa, 
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, oraz w okresie 14 dni 
przed rozpoczęciem wyjazdu nie zamieszkiwała z osobą przebywającą 
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 
Do autokaru podczas zbiórki tylko jeden Rodzic/Opiekun odprowadza 
dziecko.
 
W sezonie 2k20 osoba odprowadzająca Uczestnika/ów nie może wchodzić 
do autokaru, co było dopuszczalne w poprzednich sezonach. 
Prosimy więc przestrzegać tej zasady.
 
W trakcie podróży autokarem bezpieczeństwo i zabawy zapewnia Kadra 
Qumpli, a zasłanianie ust i nosa maseczką obowiązkowe jest wyłącznie 
podczas postojów.
 
W przypadku indywidualnego transportu, wytyczne i wskazówki zawarte 
są w poniższym „REgULAMIn DOWOZU/OBIORU OSOBISTEgO”. 
Prosimy o zapoznanie się i stosowanie do poniższych zasad. 
 



Regulamin dowozu/odbioru osobistego 
 

Rodzic/prawny Opiekun dowożący/odbierający Uczestnika indywidualnie 
zobowiązany jest zgłosić ten fakt wcześniej Organizatorowi. Dojazd własny należy 
zgłosić najpóźniej 2 tygodnie przed datą wyjazdu, odbiór osobisty 2 dni przed datą 
zakończenia trwania turnusu.
 
Uczestnik przywieziony indywidualnie na miejsce Obozu musi być zdrowy, bez 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej, a w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 
wyjazdu nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji 
w warunkach domowych. Rodzic/prawny Opiekun, odwożący dziecko na miejsce 
Obozu, zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionego w dniu przyjazdu 
oświadczenia o stanie zdrowia Uczestnika w związku z COVID-19.
 
Rodzic/prawny Opiekun odwożący dziecko bezpośrednio na miejsce organizacji 
Obozu, musi być zdrowy, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, a w okresie 
14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu nie zamieszkiwał z osobą przebywającą 
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Uczestnika należy dowieźć na miejsce/odebrać z Ośrodka o wyznaczonej przez 
Organizatora godzinie. Informacja o godzinach dowozu/odbioru osobistego 
znajduje się w dziale „InFORMACJE ORgAnIZACYJnE, CZYLI CO, gDZIE, 
kIEDY?”.
 
Po przyjeździe na miejsce należy skontaktować się z udostępnionym wcześniej 
nr telefonu obozowego, pozostać przed bramą wjazdową na wyznaczonym parkingu 
(brak możliwości wejścia na teren ośrodka) i czekać na odbiór/odprowadzenie 
Uczestnika przez kadrę Qumpli.
 
Po przekazaniu dziecka pod opiekę osobie z kadry/odbiór Uczestnika, 
należy niezwłocznie opuścić parking.
 
Jeżeli pojawią się jakieś nowe informacje na temat stanu dziecka nie ujęte 
wcześniej w karcie kwalifikacyjnej, należy poinformować o tym Organizatora za 
pośrednictwem maila lub w formie pisemnej przekazanej osobie z kadry w dniu 
przyjazdu.
 
Zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa, odbiór osobisty Uczestnika jest konieczny 
w przypadku zachorowania dziecka.
 
Nie ma możliwości odwiedzin Uczestnika w trakcie trwania Obozu.
 
W przypadku odbioru dziecka z Obozu przez osoby niebędące jego Rodzicami/
prawnymi Opiekunami, osoba taka musi posiadać upoważnienie do odbioru dziecka 
z Obozu podpisane przez Rodziców/prawnych Opiekunów.
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B. Zakwaterowanie
 
Obóz Qumple Lato 2k20 będzie zorganizowany w ośrodku „Zacisze 
Bis” w Koszelówce, nad jeziorem Zdworskim. Jest to obiekt spełniający 
wszelkie warunki bezpieczeństwa pod kątem organizacji wypoczynku 
dzieci i młodzieży.
 
Na czas naszych turnusów ośrodek będzie zamknięty i przeznaczony 
wyłącznie dla Uczestników obozów Qumple. 
Specjalnie dla naszych małych gości zostanie wydzielona prywatna plaża.
 
Na naszych Uczestników czekać będą komfortowe pokoje 2, 3 i 4 osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym w pawilonie hotelowym.
 
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, liczba osób zakwaterowanych 
w jednym pokoju nie będzie przekraczać 4 osób. 
Zostanie zachowana wymagana przestrzeń 4 m2 powierzchni noclegowej 
na 1 osobę.
 
Obiekt, w którym organizowany będzie Obóz Qumple Lato 2k20 
dysponuje infrastrukturą umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom 
z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności 
choroby zakaźnej.
 
Wypoczynek został zaplanowany w taki sposób, by kontakt Uczestników 
pomiędzy zmieniającymi się turnusami nie miał miejsca. 
 
Obiekt, w którym organizowany będzie Obóz Qumple Lato 2k20, 
będzie poddawany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni 
dotykowych, zarówno podczas trwania jak i pomiędzy turnusami.
 
Środki higieniczne zostaną zapewnione w ilości wystarczającej dla 
personelu oraz Uczestników wypoczynku.
 
Organizator Obozu zapewni stałą obecność pielęgniarki lub ratownika 
medycznego na terenie ośrodka.

 
C. Posiłki

 
Dla naszych Uczestników zaplanowaliśmy aż 5 posiłków dziennie. Każdego 
dnia ośrodkowa kuchnia serwować będzie śniadania, deser, obiad, kolację 
i Wieczorną Metodę na Głoda. 
 
Posiłki serwowane będą bezpośrednio do stolika (obiady, desery, wieczorna 
MNG) oraz w formie bufetu szwedzkiego (śniadania i kolacje), gdzie 
personal ośrodka nakładał będzie wskazane przez Uczestników produkty, 
po czym na końcu stołu przekazywał talerz z wybranym zestawem.
 
Osobom o specjalnych potrzebach żywieniowych kuchnia przygotuje 
posiłki dostosowane do wytycznych przekazanych Organizatorowi przez 
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Rodziców. Prosimy pamiętać o wcześniejszym zgłoszeniu takich informacji 
drogą mailową: obozy@qumple.pl 
 
Przed wejściem na stołówkę oraz po wyjściu z niej, każdy z Uczestników 
i Kadry będzie miał obowiązek zdezynfekowania dłoni udostępnionym 
środkiem dezynfekującym.
 
Grupy wychowawcze przychodzić będą na stołówkę w pełnym składzie 
wraz z Wychowawcą, w zaplanowanych odstępach czasowych, zgodnie 
z grafikiem wejść grup na stołówkę. 
 
Po zakończonym posiłku, grupa wspólnie opuszcza stołówkę.
 
Stoły poszczególnych grup zostaną rozstawione z zachowaniem minimum 
2 metrowego dystansu od innych grup.
 
Po opuszczeniu stołówki przez daną grupę, dezynfekcji poddany zostanie 
zarówno blat stołu jak i oparcia krzeseł.

 
D. Program 

Program obozów Qumple Lato 2k20 to blisko 50 atrakcyjnych zajawek 
ubranych w rozmaite obozy tematyczne. 
 
Każdy obóz to dwie zajawki tematyczne zgodnie z programem wybranej 
tematyki, oraz dwie zajawki do wyboru. Szczegóły programów znajdziecie 
Państwo w folderze Lato 2k20 pod poniższym linkiem: 
www.qumple.pl/img/upload/dokumenty/Q_katalog2020_lekki.pdf 
 
Podczas wyjazdów 2k20 nie zabraknie ulubionych wyborów zajawek, 
które w związku z obecną sytuacją odbywać się będą w systemie 
grupowym. 

Podczas obozów Qumple Lato 2k20 planowane jest uruchomienie 
wszystkich zaplanowanych obozów tematycznych. 
 
Dodatkowo ze względu na obecną sytuację i stałe grupy zajęciowe, 
uruchomiliśmy dodatkowy obóz „All Fun”, aby Qumple o różnych 
zainteresowaniach mogli realizować wspólny program. Wybierając obóz 
„All Fun” Uczestnicy mają zagwarantowane 2 fajoskie zajawki z przeróżnych 
dziedzin, oraz dwie zajawki do grupowego wyboru każdego dnia.
 
W sytuacji uniemożliwiającej uruchomienie danego obozu tematycznego 
(zbyt mała liczba uczestników, znaczna różnica wieku w danej grupie), 
Organizator przed wyjazdem skontaktuje się z Rodzicem proponując 
zmianę obozu tematycznego.
 
Program Obozu Qumple Lato 2k20 będzie realizowany w miejscu 
wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających 
ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
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Program Obozu Qumple Lato 2k20 realizowany będzie wyłącznie na 
terenie ośrodka bez dodatkowych wyjść do miejsc publicznych, w tym 
zwiedzania obiektów publicznych czy wizyt w kościele, w celu udziału 
w mszy świętej.
 
Zajęcia będą odbywać się przede wszystkim na świeżym powietrzu. 
Podczas zajęć odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych, będzie 
przybywać tylko jedna grupa wychowawcza, a instruktor będzie posiadał 
maseczkę lub przyłbicę..
 
W przypadku zajęć organizowanych w pomieszczeniach zostanie 
zapewniona przestrzeń nie mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 
Z pomieszczeń do prowadzenia zajęć usunięte zostaną przedmioty 
i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 
Infrastruktura obiektu i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć będzie 
regularnie czyszczony i dezynfekowany. 

Przed i po zakończonych zajęciach, konieczna będzie dezynfekcja rąk 
dostępnymi środkami dezynfekującymi.
 
Sale do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone, sprzątane 
i dezynfekowane.
 
Zajęcia będą prowadzone w stałych grupach wychowawczych o liczebności 
od 8 do 12 Uczestników.
 
Zajęcia będą planowane i organizowane w taki sposób, by uniemożliwiać 
bezpośrednie kontaktowanie się poszczególnych grup. 
 
Uczestnicy będą przebywać na kąpielisku w strefie wyznaczonej specjalnie 
dla Qumpli.

 
E. Kadra

Trzon naszej Kadruni stanowi zgrana ekipa osób na co dzień pracująca 
z dziećmi w różnych gałęziach Qumpelskiej działalności (treningi, obozy, 
zielone szkoły, wycieczki szkolne). 
 
Zespół uzupełniają osoby o wysokiej ocenie współpracy w poprzednich 
wyjazdach. Jak co roku pojawi się także kilka zupełnie nowych twarzy.
 
Wszystkie osoby zapewniające realizację programu wypoczynku (w tym 
wychowawcy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) będą zdrowe, 
bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, 
i w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały 
z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych. 
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Przed rozpoczęciem sezonu, poza szkoleniem ze standardów pracy 
i opieki nad dziećmi na obozach Qumple, kadra zostanie przeszkolona 
z nowych procedur bezpieczeństwa, wymagań higienicznych, regulaminów 
i wytycznych, a także z procedurami postępowania na wypadek 
podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 
zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Jako Organizator zabezpieczymy możliwość szybkiego uzupełniania kadry 
z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności 
poddania się kwarantannie któregoś z członków Kadry. 

F. Opieka medyczna 

Podczas obozów Qumple Lato 2k20 na terenie ośrodka zapewniona 
będzie opieka medyczna w postaci pięlęgniarki lub ratownika medycznego.
 
Osoba ta będzie odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy, 
systematyczne mierzenie temperatury oraz wydawanie leków zgodnie 
z zaleceniami Rodzica/Opiekuna lub lekarza.
 
Jeżeli Państwa dziecko wymaga stałego podawania leków, 
prosimy o wypełnienie Upoważnienia do poadawania leków znajdującego 
się na kolejnej stronie.

 



Upoważnienie do podawania leków

Imię i nazwisko Uczestnika 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna  

Upoważniam personel medyczny lub w przypadku jego braku, kierownika obozu 
Qumple do podawania leków w dniach
mojemu synowi/córce
w określonej formie i sposobie dawkowania, zgodnie z instrukcją podaną poniżej.  

LEkI STAłE

 
 

LEkI DORAźnE

 
 

Znam skutki uboczne i niepożądane wynikające z podawania leku zamieszczone 
na ulotce informacyjnej dołączonej do leku, oraz biorę pełną odpowiedzialność 
w przypadku ich wystąpienia. 

Data, podpis Rodzica/Opiekuna

DAWkA

DAWkA

CZAS PODAnIA

CZAS PODAnIA OkOLICZnOŚCI 
PODAnIA

nAZWA LEkU

nAZWA LEkU

CZĘSTOTLIWOŚĆ

CZĘSTOTLIWOŚĆ
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G. Regulamin obozu
 
Uaktualnieniu uległ również Regulamin obozu, do którego stosować się 
będą tegoroczni Uczestnicy Letnich Qumpli.
 
Nie ma potrzeby jego drukowania ani podpisywania.

 

Regulamin Obozu Qumple Lato 2k20  
1. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników Obozu Qumple  
2. Uczestników obowiązuje: 

2.1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach i stosowanie się do poleceń instruktora 
i wychowawcy.  
2.2. Punktualne stawianie się na zbiórki i zajęcia.  
2.3. Przestrzeganie zasad „Fair Play” zarówno na zajęciach jak i poza nimi. 
2.4. Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników.  
2.5. Dbanie o właściwe odżywianie i nawadnianie.
2.6. Dbanie o czystość w pokojach oraz na terenie ośrodka, obiektów sportowych 
i pracowni.  
2.7. Bezwzględne przestrzeganie regulaminów, kontraktów oraz zasad ustalonych 
przez instruktorów i wychowawców.  
2.8. Przebywanie w czasie wolnym na świeżym powietrzu lub we własnym 
pokoju. 
2.9. Regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekcja dłoni 
dostępnymi środkami dezynfekującymi umieszczonymi przed wejściem do sal 
zajęciowych, stołówki i pomieszczeń wspólnych. 
2.10. Zachowywanie bezpiecznego dystansu 2 m, gdy tylko jest to możliwe, 
od uczestników innych grup. 
2.11. Zgłoszenie informacji do wychowawcy o ewentualnym złym samopoczuciu 
własnym lub innych uczestników obozów. 
2.12. Stosowanie się do wszystkich zaleceń i wytycznych związanych 
z zapobieganiem zarażenia COVID-19.

3. Podczas pobytu na obozach Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz: 
3.1. Opuszczania zajęć bez wiedzy i zgody instruktora lub wychowawcy, 
3.2. Filmowania i fotografowania pozostałych uczestników i kadry bez ich zgody,
3.3. Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, 
3.4. Spożywania śmieciowych słodyczy oraz picia gazowanych napojów, 
3.5. Posiadania telefonu komórkowego poza wyznaczonymi godzinami. 

4. Podczas pobytu na Qumplach wszyscy jesteśmy jedną drużyną i wspólnie dbamy 
o przyjacielskie relacje, radosną atmosferę i fantastyczną zabawę!
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H. Procedury postępowania

Podczas obozów Qumple Lato 2k20, mimo dołożenia wszelkich starań 
i stosowania wymaganych środków ochronnych, może dojść do zakażenia 
wirusem SARS CoV-2.
 
Poniżej przedstawiamy obowiązujące procedury, które zostałyby 
zastosowane w takim wypadku.

 
PROCEDURA: 
Podejrzenie zakażenia koronawirusem  u Uczestnika, kierownika lub 
Wychowawcy wypoczynku 

 
Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku 
wystąpienia u Uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego 
pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany 
jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu 
oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 
stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości 
zakażenia koronawirusem. Za powiadomienie sanepidu i wdrożenie 
procedury bezpieczeństwa odpowiada Kierownik Obozu.
 
Kierownik Obozu powiadamia Rodziców/prawnych Opiekunów o zaistniałej 
sytuacji i informuje o jak najszybszej konieczności odbioru dziecka 
z Obozu.

Należy ustalić miejsca, w których przebywała osoba, u której wystąpiły 
niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, a następnie 
przeprowadzić dodatkowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 
Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur 
związanych z zaistniałym przypadkiem.
 
Kierownik Obozu zobowiązany jest poinformować kadrę sprawującą 
opiekę nad Uczestnikami, o procedurze postępowania w przypadku 
podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym 
o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 
Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad Uczestnikami wypoczynku, 
jest zobowiązana powiadomić Kierownika Obozu, o każdym niepokojącym 
symptomie zaobserwowanym u Uczestnika wypoczynku.
 
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.
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PROCEDURA: 
Podejrzenie zakażenia koronawirusem u osoby z zewnątrz 
(pracownik ośrodka, dostawca)  

Należy ustalić listę osób obecnych w tym samym czasie co osoba 
z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ 
oraz https://gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 
z zakażonym.
 
Należy dokładnie zdezynfekować przestrzeń, w której przebywała 
zakażona osoba z zewnątrz oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były 
wykorzystywane w trakcie wizyty.

 
IV. Podsumowanie

gdybyśmy mieli wątpliwości, czy Qumpelskie obozy w sezonie Lato 2k20 
dostarczą naszym Uczestnikom zasłużonego odpoczynku, radości 
i zabawy, zrezygnowalibyśmy z ich organizacji.
 
Jesteśmy świadomi niecodziennej sytuacji i ograniczeń z nią związanych.  
Mimo to nie mamy złudzeń, że piąta, jubileuszowa edycja Letnich Qumpli będzie 
kolejnym, najlepszym do tej pory Qumpelskim wyjazdem i nie zniknie z ust 
i wspomnień naszych Uczestników do kolejnego wspólnego wyjazdu! 
 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy pomocą  

karolina hawryluk,   � 535 180 170,   k.hawryluk@qumple.pl  

Ewelina Chojnowska,  � 604 453 446,   e.chojnowska@qumple.pl  

Marcin garsztka,   � 512 413 247,   m.garsztka@qumple.pl




