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STOWARZYSZENIE ŻÓŁTY PARASOL I PARTNERZY 
PROCEDURA PRZEPROWADZANIA DZIAŁAŃ Z UDZIAŁEM 

DZIECI I MŁODZIEŻY W OKRESIE STANU EPIDEMII 

W związku z wystąpieniem stanu epidemii, stosując się do wytycznych wydanych przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego, informujemy o warunkach uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia 
adresowanych do dzieci i młodzieży.


1. WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA NA ZAJĘCIA: 

Przyjęcie dziecka na zajęcia następuje na podstawie wypełnionych przez rodzica/opiekuna prawnego i 
dostarczonych do siedziby Stowarzyszenia Żółty Parasol i Partnerzy następujących dokumentów:

- Karta zapisu

- Oświadczenie


Decyzję o przyjęciu/ nieprzyjęciu dziecka do Klubowego Centrum podejmuje Organizator uwzględniając 
możliwości organizacyjne.


Po decyzji o przyjęciu dziecka rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania z procedurami 
udostępnianymi na stronie www.zoltyparasol.org.


Zobowiązuje się rodziców do przestrzegania wszystkich procedur.


Nieprzestrzeganie warunków organizacji w okresie epidemii skutkuje nieprzyjęciem dziecka na zajęcia.


 


2. ZMIANA ORGANIZACJI ZAJĘĆ 
W związku z planowanymi zajęciami w okresie epidemii zmianie ulega sposób organizacji zajęć. Główne 
zmiany:


1. Zajęcia odbywają się w formule online oraz na otwartym powietrzu i w siedzibie Stowarzyszenia Żółty 
Parasol i Partnerzy.


2. Zajęcia odbywają się z zachowaniem obowiązujących w kraju przepisów i zasad bezpieczeństwa.


3. Rodziców/ opiekunów obowiązuje zakaz wstępu na teren zajęć. Aby poinformować pracownika 
o przyprowadzeniu dziecka należy skorzystać z dzwonka przy drzwiach.


4. Pracownik przed każdymi zajęciami mierzy uczestnikom temperaturę, a następnie kieruję do stacji 
odkażania rąk.


5. Podczas zajęć organizator nie zapewnia jedzenia ani napojów. Każdy uczestnik powinien mieć własny 
podpisany bidon lub butelkę z napojem.


6. Uczestnicy nie wnoszą na teren zajęć żadnych niepotrzebnych przedmiotów.


7. Podczas zajęć uczestnicy zachowują półtorametrowy dystans między sobą.


8. Na zajęciach obowiązują limity uczestników podawane przez pracowników.
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9. W sytuacji gdy na terenie zajęć przebywa maksymalna dozwolona ilość osób, kolejne osoby 
zobowiązane są do ustawienia się w kolejce na zewnątrz budynku z zachowaniem odległości 2 metrów 
(za wyjątkiem dzieci przebywających pod opieką i ich opiekunów);


10. Rodzic stosuje się do wszystkich zaleceń pracowników szkół oraz Stowarzyszenia Żółty Parasol i 
Partnerzy.


11. Jeżeli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę nie zostanie przyjęte na zajęcia.


12. Bezwzględnie dzieci przyprowadzane na zajęcia muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby 
(w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub 
przebywa w izolacji w warunkach domowych lub są osoby chore nie może brać udziału w zajęciach.


13. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci musza być zdrowi i nie mogą wykazywać żadnych 
objawów chorobowych. 


 


3. INFORMACJE O OBOWIĄZUJĄCYCH ZASADACH 
 


Zasady mogą ulegać zmianie w zależności od obowiązujących w kraju przepisów. Aktualne procedury 
organizacji pracy znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.zoltyparasol.org.


Rodzic jest zobligowany do zapoznania z treścią procedur i ich bezwzględnego przestrzegania.


Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad skutkować będzie nieprzyjęciem dziecka na zajęcia.


Niniejszy dokument dotyczący działań z udziałem dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie 
Żółty Parasol i Partnerzy w okresie stanu epidemii obowiązuje od 6 czerwca 2020 roku do odwołania.
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