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Dodatkowy regulamin pobytów dzieci w  

Gospodarstwie Agroturystycznym Stajania Kaliska 

w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce 

1. Na wypoczynek przyjmowane są wyłącznie dzieci całkowicie zdrowe, nie przebywające 
na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażeniem koronawirusem, nie mające 
wcześniej kontaktu z osobami zarażonymi. 

2. Dom w którym uczestnicy śpią w Gospodarstwie Agroturystycznym Stajnia Kaliska jest 
przeznaczony wyłącznie dla wypoczynku dzieci i młodzieży oraz jego domowników. 

3. W czasie pobytu dzieci w gospodarstwie odwiedziny osób z zewnątrz (rodziców, 
znajomych) są ograniczone tylko do sytuacji wyjątkowych (kryzysowych). Zabronione 
jest odwiedzanie dzieci. Jeżeli nastąpi taka potrzeba, Rodzice zostaną o tym 
poinformowani i poproszeni przez opiekunów. 

4. W czasie pobytu dzieci w Stajni Kaliska odbywają się jazdy konne osób trzecich na 
padoku. Organizator zapewnia brak kontaktu uczestników pobytu z tymi osobami. W 
tym czasie organizowane są inne zajęcia w strefie wspólnej (świetlica) przeznaczonej 
wyłącznie dla uczestników lub na świeżym powietrzu. 

5. Domowe posiłki przygotowywane są z największą starannością, przy zachowaniu norm 
sanitarnych. 

6. Spożywanie posiłków odbywa się w części wspólnej (świetlicy) przy zachowaniu 
odstępów od sąsiedniej osoby.  

7. W jednym pokoju może zostać zakwaterowanych 6 dzieci, przy zachowaniu założenia 
przynajmniej 4 m2 powierzchni przypadających na 1 uczestnika. 

8. W dużej otwartej sypialni na poddaszu może zostać zakwaterowanych maksymalnie 15 
osób z zachowaniem założenia przynajmniej 4 m2 powierzchni przypadających na  
1 uczestnika. 

9. Maksymalnie podczas tygodniowego pobytu w gospodarstwie może zostać 
zakwaterowanych 25 dzieci, z podziałem na dwie grupy zajęciowe. 

10. Do dyspozycji uczestników podczas pobytu są cztery łazienki oraz toalety. 
Systematycznie sprzątane środkami dezynfekcyjnymi. Każdy uczestnik korzysta z 
własnych przyborów toaletowych. 

11. Wskazane jest aby uczestnicy posiadali własne toczki lub kaski chroniące głowę 
podczas nauki jazdy konnej oraz worki do ich przechowywania. 

12. Organizator (Stajnia Kaliska) zapewnia środki dezynfekcyjne: płyny do rąk i mydła 
antybakteryjne w łazienkach i miejscach wspólnych. 



13. Pomiędzy turnusami dom oraz części wspólne będą poddawane dodatkowemu 
sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, 
włączników itp. 

14. Organizator zapewnia możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem 
medycznym lub lekarzem, gdy wystąpią ku temu przesłanki. 

15. Organizator codziennie dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka. 

16. W przypadku sytuacji podejrzenia zakażeniem lub wystąpienia jakichkolwiek 
komplikacji podczas pobytu na wypoczynku (np. podwyższonej temperatury ciała) 
dziecko zostanie odizolowane a rodzic niezwłocznie powiadomiony o stanie zdrowia 
dziecka. Należy dziecko odebrać w najszybszym możliwym czasie. Opłata za pobyt nie 
podlega zwrotowi. 

17. Organizator i opiekunowie nie podają żadnych leków, z wyjątkiem leków stałych 
przyjmowanych przez dzieci. Wszystkie środki medyczne podczas pobytu dziecka w 
gospodarstwie pozostają w depozycie u opiekunów. 

18. W przypadku odebrania dziecka przed uzgodnionym w umowie terminem opłata za 
pobyt nie podlega zwrotowi. 

19. Przebywanie na ogólnodostępnej plaży nad rzeką Liwiec zostanie zorganizowane tak, 
aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi. 

20. Tygodniowy pobyt w gospodarstwie odbywa się bez wycieczek poza teren 
gospodarstwa, z wyjątkiem wyjazdów w tereny związanych z nauką jazdy konnej. 

21. Zakwaterowanie uczestników pobytu odbywa się w sobotę popołudniu od godz. 13.00. 
Dziecko jest dowiezione przez tylko jednego opiekuna, który na miejscu podpisuje 
umowę. 

22. Wykwaterowanie oraz wyjazd uczestników odbywa się w sobotę rano maksymalnie do 
godz. 11.00. Dziecko jest odbierane przez tylko jednego opiekuna, po czym 
niezwłocznie opuszcza teren gospodarstwa. 

23. Rodzic podpisując umowę na pobyt dziecka w gospodarstwie sam podejmuje decyzję 
świadomy zagrożenia związanego z szerzeniem się w Polsce pandemii wirusa Covid-19. 

24. Rodzic podpisując umowę na pobyt dziecka w gospodarstwie zgadza się na 
zorganizowane przez Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia Kaliska warunki oraz 
regulaminy. 

Zapoznałem / Zapoznałam się z regulaminem i zgadzam się na przedstawione w 
nim warunki pobytu mojego dziecka 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
w Gospodarstwie Agroturystycznym Stajnia Kaliska w terminie 
………………………………………………. 

 

Data i podpis Rodzica / Opiekuna: ……………………………………………………………………… 


