WAŻNE - Z NAMI BEZPIECZNIEJ!
Szanowni Państwo jesteśmy świadomi dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w związku z czym
przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz informujemy o poziomie
bezpieczeństwa na naszych wyjazdach - Sportowisku i Familiadzie 2021
Czy można ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z wyjazdu?
Informujemy, że mogą państwo we własnym zakresie dokonać ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu
w przypadku sytuacji losowej - zachorowań, kontuzji itp.
Rekomendowany przez klub sportteam przedstawiciel pzu. P.wojciech stefański tel. 796-818-818 uwaga ubezpieczenia można dokonać najpóźniej 3 dni robocze od chwili podpisania umowy lub wpłaty zaliczki - w
późniejszym czasie jest to nie możliwe (warunki pzu). Koszt ubezpieczenia to ok. 3% wartości umowy.

Zachęcamy do wykupienia polisy!
Czy w przypadku konieczności odwołania wyjazdu w wyniku rozporządzeń władz państwowych
wpłaty uczestników zostaną zwrócone?
Tak nasz klub dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z umową - warunkami uczestnictwa.

Jakie zostaną wprowadzone dodatkowe środki bezpieczeństwa i ostrożności na wyjazdach
zimowych UKS Sportteam 2021?
- pensjonat Natanael jest do wyłącznej dyspozycji naszej grupy
- wyjazd na stoki narciarskie oraz szkolenie będą zorganizowane w taki sposób by zminimalizować kontakt naszej grupy z
osobami trzecimi szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. Przerwy odpoczynkowe będą organizowane w terenie lub
autokarze tak by uczestnicy wyjazdu nie musieli korzystać z ogólnodostępnych barów czy restauracji. W przypadku
zaistnienia konieczności skorzystania z przestrzeni w restauracji na czas przerwy odpoczynkowej uczestnicy wyjazdu będą
przebywać w miejscu maksymalnie odizolowanym od osób trzecich
- nasza grupa nie będzie przebywała na zamkniętych obiektach na których będą przebywać osoby trzecie
- pensjonat i obsługa Natanael spełnia wszystkie wymogi sanitarne i zadba o właściwy poziom czystości
- w wyjazdach UKS Sportteam mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem* rodziców
(osoby nie mające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną)
- pisemne oświadczenie potwierdza, że uczestnik wyjazdu UKS Sportteam w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem
wyjazdu nie przebywał na kwarantannie, nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych, jest samodzielny w stopniu umożliwiającym zrozumienie i przestrzeganie obowiązków związanych z
zachowaniem wzmożonych zasad higieny, potrafi dostosować się do poleceń opiekunów, wychowawców oraz stosować do
zasad i regulaminów wyjazdu.
- podróż autokarowa - w trakcie podróży dzieci powinny mieć maseczki/osłonę twarzy wyłącznie w miejscach możliwego
kontaktu z osobami trzecimi. Jednocześnie informujemy, że autokary naszego przewoźnika mają toalety a postoje odbędą
się w miejscach gdzie nasza grupa nie będzie miała kontaktu z osobami trzecimi (nie zatrzymujemy się m.in. na stacjach
benzynowych)
- Uczestnicy mają obowiązek posiadać indywidualne środki ochrony m.in. płyn do rąk oraz osłony nosa i ust do użycia
podczas pobytu na wyjeździe w razie zaistnienia konieczności stosowania.

Co w sytuacji wystąpienia objawów przeziębienia u dziecka w czasie trwania wyjazdu?
W przypadku pojawienia się u dzieci niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
prawni opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego - do 12 godzin - odbioru dziecka ze Sportowiska ( o konieczności
wcześniejszego odbioru dziecka ze Sportowiska zdecyduje lekarz umówiony na kontrolę stanu zdrowia dziecka w miejscu
Sportowiska). Lekarz określi czy stan zdrowia dziecka uniemożliwia mu dalsze uczestniczenie w Sportowisku i zajęciach
programowych Sportowiska z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników Sportowiska.

Czy jeżeli dziecko choruje na choroby przewlekłe to może uczestniczyć w wyjeździe?
Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma
obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika
chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
wypoczynku.

Czy dzieci powinny zabrać ze sobą leki?
Rodzic na zbiórce autokarowej przekazując kierownikowi kieszonkowe na karnet narciarski/wypożyczenie sprzętu, powinien
również przekazać podstawowe lekarstwa oraz informacje o ich stosowaniu dla dziecka tj. leki na ból gardła (kaszel) i katar.

