Zmiany w programie i regulaminie rejsów z Hornem związane z Covid -19,
zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN
1. Na rejs przyjmowane będą wyłącznie osoby zdrowe, co będzie potwierdzone przez Rodziców dziecka w
pisemnym oświadczeniu o niewystępowaniu u uczestnika wypoczynku żadnej infekcji ani objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice będą także zobowiązani do pisemnego poświadczenia,
że dziecko w okresie 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia wypoczynku nie zamieszkiwało ani nie
kontaktowało się z osobą przebywającą na kwarantannie lub podejrzewaną o zakażenie wirusem.
2. Prosimy o przekazanie nam wypełnionego i podpisanego oświadczenia w momencie dostarczenia dziecka
na obóz. Wzór oświadczenia - https://www.horn.turystyka.pl/wp-content/uploads/2020/06/oswiadczenie.pdf
3. Ze względu na zalecenia nie mieszania się turnusów i czas jaki potrzebujemy na dezynfekcję jachtów bardzo
prosimy, aby przyjazd na rejs był w godzinach 16.00 - 17.00. Rejs kończy się o godzinie 12.00 i prosimy, aby
punktualnie o tej godzinie odebrać uczestnika z portu. Zasady te nie dotyczą osób korzystających z transportu
firmy Artrans.
4. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do posiadania w swoim wyposażeniu własnej osłony nosa i ust do
użycia podczas pobytu na wypoczynku.
5. Po dostarczeniu uczestnika na rejs, osoby nie biorące udziału w rejsie proszone są o niewchodzenie na
pomost, o niezbliżanie się do naszych jachtów i do innych uczestników rejsu.
6. Wszystkich załogantów i przez cały rejs, będzie obowiązywał zakaz wchodzenia na nie swoje jachty, tak więc
kontakt osób z różnych załóg będzie ograniczony i możliwy jedynie na brzegu w przestrzeni otwartej.
7. Podczas żeglugi, przebywanie załogantów pod pokładem będzie ograniczone do minimum – tak, aby jak
najwięcej czasu wszyscy przebywali na pokładzie, na świeżym powietrzu i brali aktywny udział w żeglowaniu i
w pracy na jachcie.
8. Cumowanie w portach będzie ograniczone tylko do zakupu paliwa do silników na jachty i skorzystania z
toalet i pryszniców, bez wychodzenia na miasto. W tym sezonie, wyjścia niedzielne do Kościoła nie będą mogły
mieć miejsca.
9. Na nocleg będziemy przybijać do mało uczęszczanych, dzikich biwaków, z dala od innych żeglarzy i turystów.
10. Nie będzie możliwości odwiedzania uczestników rejsu.
11. Jachty, sprzęt sportowy oraz i inne przedmioty, z których będziemy korzystać będą systematycznie
czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. Na każdym jachcie, w toaletach jak i w
naszym namiocie w Pieczarkach, będzie umieszczony dozownik z płynem dezynfekcyjnym.
12. W przypadku zaobserwowania objawów uważanych za typowe dla COVID-19 (podwyższona temperatura,
kaszel, katar, duszności), uczestnik zostanie bezzwłocznie odizolowany od reszty grupy i będziemy Państwa
prosili o natychmiastowe odebranie dziecka z obozu.
13. Wszystkie przedstawione zmiany będą na bieżąco aktualizowane i korygowane w zależności od zaistniałej
sytuacji i równolegle do wprowadzanych nowych wytycznych sanitarnych.
14. W przypadku wszelkich pytań lub niejasności, bardzo proszę o kontakt telefoniczny pod numerem:
601392033 w godzinach 9 - 21.

Z poważaniem,
Piotr Klajda

