
ZASADY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ  W OKRESIE WAKACJI LETNICH 2020 R. 
W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU ZATOKA W BRANIEWIE 

W WARUNKACH EPIDEMII COVID-19 
DLA DZIECI W WIEKU 7-12 LAT 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia 
koronawirusem, Miejski Ośrodek Sportu Zatoka w Braniewie, zwane dalej „MOS”, wprowadza „Zasady 
organizowania zajęć w okresie wakacji letnich 2020 r. na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka 
w warunkach epidemii COVID-19” zwane dalej „Zasadami” 
2. Zasady zostały opracowane z uwzględnieniem wytycznych Epidemiologicznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego zwanego dalej „GIS”, Ministerstwa Zdrowia zwanego dalej „MZ”                              
3. Zasady obowiązują wszystkich uczestników zajęć, rodziców/opiekunów oraz pracowników MOS. 
4. Biorąc udział w zajęciach uczestnik oraz rodzic/opiekun oświadcza, że zapoznał się z Zasadami, 
zrozumiał je, akceptuje  i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jednocześnie zapozna z nimi swoje 
dziecko/podopieczne i także zobowiąże dziecko/podopieczne do ich przestrzegania. 
5. Biorąc udział w zajęciach uczestnik oraz rodzic/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu Zatoka w Braniewie, w celu realizacji procedury zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas organizowanych zajęć w MOS Zatoka, w okresie wakacji letnich 2020 r., w 
warunkach epidemii COVID-19.  W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz 
pod adres e-mail: jod@braniewo.pl  
6. MOS Zatoka zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i filmików zawierających wizerunek 
uczestników zajęć w okresie wakacji letnich 2020 r. Biorąc udział w zajęciach uczestnik                                  
oraz rodzic/opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie wizerunku 
dziecka/podopiecznego zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych               
z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz.U.2006 nr 90, poz. 631 ze zm. ) przez Miejski Ośrodek Sportu Zatoka w 
Braniewie oraz przez  dowolne media,  promujące działania Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka.  
7. Biorąc udział w zajęciach uczestnik oraz rodzic/opiekun, wyraża zgodę na przekazanie Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej danych osobowych w przypadku stwierdzenia zarażenia wirusem 
SARS-CoV-2 
8. MOS Zatoka nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestnika zajęć. Zaleca się nie przynosić 
rzeczy cennych.  
9. Za wyrządzone szkody, zniszczenia, dewastacje mienia na obiektach, gdzie odbędą  się zajęcia, a 
powstałe na skutek uczestnika zajęć, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

 

II. OGRANICZENIE LICZBY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 
1. W związku z ograniczeniem liczebności osób przebywających na terenie MOS Zatoka, zajęcia 
organizowane będą w grupach z uwzględnieniem specyfiki zajęć i stosownych do nich procedur 
zapobiegających zagrożeniom epidemiologicznym, zgodnie z wytycznymi GIS. 
2. W przypadku dużego zainteresowania zajęciami, MOS Zatoka zastrzega sobie prawo nie przyjęcia 
dziecka na zajęcia. Podyktowane to jest decyzją oraz wytycznymi MKiDN oraz GIS. 
3. Ostateczną decyzja o przyjęciu dziecka/podopiecznego podejmuje dyrektor MOS Zatoka. 
4. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na obiektach MOS Zatoka. 

5. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać na obiektach MOS Zatoka                           
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 
2 metry, mieć zasłonięte usta i nos, założone rękawiczki na dłoniach  lub zdezynfekowane dłonie. 
III.  ORGANIZACJA ZAJĘĆ BEZPŁATNYCH, JEDNODNIOWYCH ORGANIZOWANYCH NA 
OBIKTACH MOS ZATOKA W GODZINACH 10:00 – 14:00 
1. Organizatorem zajęć bezpłatnych, jednodniowych jest Miejski Ośrodek Sportu Zatoka w Braniewie, 
zwane dalej „MOS Zatoka”. Zajęcia będą odbywały się na obiektach MOS w Braniewie.  
2. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju oraz dynamicznie zmieniające                          
się wytyczne Ministerstwa, zajęcia bezpłatne odbędą się w ograniczonych liczbowo grupach,                           
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w wyznaczonych przez MOS Zatoka dniach, z uwzględnieniem wytycznych podawanych przez resorty 
edukacji, zdrowia i głównego inspektora sanitarnego na dany dzień. 
3. Liczba uczestników na zajęciach jednodniowych jest ograniczona, aby stworzyć jak najlepsze 
warunki do zabawy, umożliwić aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny                 
w sposób przyjemny i pożyteczny, a przede wszystkim bezpieczny, w warunkach epidemii COVID-19.  
4. Zgodnie z zaleceniami MKiDN na obiektach MOS Zatoka do przeprowadzenia zajęć jednodniowych 
w okresie tegorocznych wakacji letnich mogą przebywać:  
- uczestnicy: 24 osoby (podzielone na 2 grupy) 
- instruktorzy oraz obsługa MOS Zatoka: 3 osoby (przydzielonych do  grup) 
5. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w jednodniowych zajęciach na obiektach MOS Zatoka jest 
złożenie przez rodzica/opiekuna pisemnego oświadczenia, osobiście w sekretariacie MOS Zatoka 
(parter, Pływalnia MOS Zatoka wejście od strony Stadionu Miejskiego) na dany dzień, w godzinach: 
8:00-10:00 tj. przed rozpoczęciem zajęć.  
6. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszych Zasad. 

załącznik nr 1 - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika jednodniowych zajęć 
w okresie wakacji letnich w Miejskim Ośrodku Sportu Zatoka, w warunkach epidemii COVID-19 

7. MOS Zatoka nie zapewnia uczestnikom posiłków. 
 

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ 
1. Zgłaszając się na zajęcia, uczestnik – rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że dziecko/podopieczne 
jest zdrowe,  nie ma objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,  nie przebywało/nie 
mieszka z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, 
w okresie 14 dni przed rozpoczęciem  zajęć na obiektach MOS Zatoka. 
2. Zobowiązuje się uczestnika zajęć oraz rodzica/opiekuna przyprowadzającego/odbierającego 
dziecko/podopieczne do: 

1) zachowania dystansu społecznego, wynoszący minimum 2 metry 
2) wyposażenia dziecka/podopiecznego w odpowiednie środki  ochrony indywidualnej (maseczka 

do zasłaniania ust i nosa)   
3) zdezynfekowania dłoni, zgodnie z instrukcją umieszczoną przy środkach do dezynfekcji 

3. Środki do mycia i dezynfekcji rąk oraz instrukcje dotyczące zasad prawidłowego mycia i odkażania 
rąk dostępne są w sanitariatach, obiektach MOS Zatoka. 
4. Osoby przejawiające niepokojące objawy choroby zostaną odizolowane od reszty grupy 
uczestniczących w zajęciach. 
 
V. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 
1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), 
należy niezwłocznie odizolować taką osobę. Należy zachować szczególne środki ostrożności:  

1) wzmocnić środki ochron osobistej  
2) zachować dystans minimum 2 metrowy 
3) po wyjściu z pomieszczenia izolacji dokładnie wymyć i zdezynfekować ręce 

2. Pracownik/instruktor MOS Zatoka, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora 
MOS Zatoka lub osobę go zastępującą. 
3. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba kontaktuje się niezwłocznie-telefonicznie z rodzicami/ 
opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach. 
4. W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka, rodzic/opiekun jest zobowiązany 
do niezwłocznego odebrania dziecka z zajęć. 
5. Wskazany przez dyrektora MOS Zatoka pracownik, zawiadamia telefonicznie pozostałych rodziców 
dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 
6. Dyrektor lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora sporządza listę osób przebywających                         
w czasie zdarzenia na obiektach MOS Zatoka oraz powiadamia o zdarzeniu Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną 
 
 



VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji niniejszych zajęć w okresie 
wakacji letnich 2020 r. jest  Miejski Ośrodek Sportu Zatoka w Braniewie. 
2. Zbierane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                       
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/W, a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2018 poz.1000 zpóźn.zm.) , w celu realizacji zajęć w okresie wakacji letnich 2020 r. 
3. Wszyscy pracownicy MOS Zatoka  zostają zapoznani z „Zasadami organizowania zajęć w okresie 
wakacji letnich 2020 r. w Miejskim Ośrodku Sportu Zatoka w Braniewie w warunkach epidemii COVID-
19” i zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania. 
4. MOS Zatoka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w „Zasadach organizowania zajęć                                
w Braniewskim Centrum Kultury  im. Tadeusza Kopacza w Braniewie w warunkach epidemii COVID-19” 
w przypadku zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz w przypadku podania nowych 
wytycznych przez resorty edukacji, zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. 
5. „Zasady organizowania zajęć w okresie wakacji letnich 2020 r. w Miejskim Ośrodku Sportu Zatoka 
w Braniewie w warunkach epidemii COVID-19” obowiązują od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 31 
sierpnia 2020 r. 

 


