BIURO TURYSTYCZNE
EVA-TOUR
EWA ZALESKA-FIGAJ
Adres:
Ul. Mazurska 3
63-700 Krotoszyn
Tel./fax: 62/722-68-33
Tel. Kom.: 601-170-957
e-mail: evatour@wp.pl
www.evatour.pl

NIP: 621-111-10-01
Nr konta bankowego:
67 1090 1157 0000 0001 4201 0568
Santander Bank Polska S.A.
lub
92 1140 2004 0000 3702 2586 3931
BRE S.A.-WBE / Łódź

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr 288 z.
Gwarancja Ubezpieczeniowa Turystyczna w Signal Iduna nr M 516411.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie
Po otwarciu przez rząd możliwości wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
wprowadzamy nowe procedury przestrzegając przy tym licznych rządowych dokumentów
zawierających wytyczne GIS,MZ,MEN, które powodują, że wakacje 2020 będą maksymalnie
bezpieczne.
Naszym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie zarówno dzieci jak i
naszej kadry, upewniając się, że opracowany przez nas plan zminimalizuje ryzyko związane z
możliwością zakażenia Covid-19.
W naszych procedurach w szczególności zwrócimy uwagę na zgodne z wytycznymi:
* warunki zakwaterowania
* wyżywienie
* transport uczestników
* realizację programu
* higienę osobistą i dezynfekcję zarówno pomieszczeń jak i sprzętu sportowego
Tu chcemy przypomnieć jak ważny jest Państwa wkład w bezpieczny i zdrowy wypoczynek.
Mamy tu na myśli w szczególności:
* nie wysyłanie na obóz dziecka chorego
* zapewnienie dzieciom środków ochrony indywidualnej( maseczki, buteleczki z płynem do
dezynfekcji max 100 ml. z rozpylaczem)
* odprowadzenie do autokaru przez jednego Rodzica/Opiekuna, a w kontakcie z kadrą
zachowanie odpowiedniego dystansu i korzystanie z osłony na twarz (maseczka, chustka…)
Nasz autokar będzie na każdym postoju wietrzony i dezynfekowany
* nie wsiadanie z dziećmi do autokaru
* kontakt z dziećmi (odwiedzanie dzieci) tylko w formie on-line
* zobowiązanie Rodzica/Opiekuna do niezwłocznego - do 12 h odbioru dziecka z obozu w
przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności) potwierdzonych przez lekarza.
* Osoba odprowadzająca dziecko na zbiórkę oświadcza, że jest zdrowa, nie ma objawów
infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkuje z osobą przebywającą na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

1

* Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą ją narazić na cięższy przebieg
zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz dostarczyć opinię lekarską o braku
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku
Opracowany przez nas regulamin będzie musiał być zaakceptowany zarówno przez Państwa
jak i Wasze dzieci.
Prosimy o pisemne potwierdzenie,(na adres mailowy evatour@wp.pl ), że w dalszym ciągu
podtrzymujecie Państwo chęć uczestnictwa Państwa córki/syna …………………………….
w Obozie w Łazach w terminie 22-29.08.2020 i zastosujecie się do wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej w części
dotyczącej Rodzica/Opiekuna prawnego ( załącznik Wytyczne GIS,MZ i MEN)

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
------------------------------------------
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