
 

Regulamin indywidualnego dowozu/odbioru 
osobistego Uczestnika 

1. Rodzic/Opiekun dowożący/odbierający Uczestnika indywidualnie 
zobowiązany jest zgłosić ten fakt wcześniej Organizatorowi.  

2. Dojazd własny należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie przed datą wyjazdu, 
odbiór osobisty dwa dni przed planowaną datą zakończenia turnusu. 

3. 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/Opiekun, 
odwożący dziecko na miejsce Obozu, zobowiązany jest do dostarczenia w 
dniu przyjazdu oświadczenia o stanie zdrowia Uczestnika w związku z 
COVID-19. 

4. Rodzic/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. 

5. Uczestnika należy dowieźć na miejsce o wyznaczonej przez Organizatora 
godzinie. Informacja ta zostanie udostępniona przez Organizatora w 
Informacjach Organizacyjnych wysyłanych do wglądu Uczestników/Rodziców 
przed wyjazdem oraz na stronie internetowej/fanpage’u Organizatora. 

6. 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 Uczestnika przez kadrę Qumpli. 

7. Po przekazaniu dziecka pod opiekę osobie z kadry, należy niezwłocznie 
opuścić parking. 

8. Jeżeli pojawią się 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. 

9. Zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa, odbiór osobisty Uczestnika jest 
konieczny w przypadku zachorowania dziecka. 

10.Nie ma możliwości odwiedzin Uczestnika w trakcie trwania Obozu. 

11.W przypadku odbioru dziecka z Obozu przez osoby nie będące jego 
Rodzicami/Opiekunami, osoba taka musi posiadać upoważnienie do odbioru 
dziecka z Obozu podpisane przez Rodzica/Opiekuna.
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