
REGULAMIN ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W TURNUSIE OPIEKI 

WYTCHNIENIOWEJ 

Organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa poprzez wykonawcę Fundacja Poland 

Business Run 

  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.Turnus opieki wytchnieniowej organizowany jest na podstawie wytycznych 

Programu Opieki Wytchnieniowej - edycja 2020.  

2. Klauzula informacyjna. Administratorem danych osobowych uczestników oraz 

pracowników zatrudnionych do realizacji wypoczynku jest Fundacja Poland Business 

Run, z siedzibą w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków. Kontakt z 

Fundacją: biuro@polandbusinessrun.pl. 

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie 

w celu, dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym 

niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw 

trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie 

dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane 

dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

3. Określenie znaczenia terminów w regulaminie. 

1) Jeśli w regulaminie jest użyte określenie „Uczestnik”- oznacza to osobę zależną z 

niepełnosprawnością, zamieszkującą teren Gminy Miejskiej Kraków. 

2) Użyte wyrażenie „Organizator Wypoczynku” lub „Fundacja” oznacza Fundację 

Poland Business Run . 

3)   Wyraz „turnus”- określa znaczenie – dwutygodniowy turnus opieki wytchnieniowej 

dla 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami 

równoważnymi.  

4)  Użycie w Regulaminie określenia „opiekun” oznacza każdorazowo opiekuna 

prawnego uczestnika wypoczynku. 



  

II. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Turnus przeznaczony jest dla 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

lub orzeczeniami równoważnymi, które na co dzień zamieszkują teren Gminy Miejskiej 

Kraków.  

2. Uczestnik organizowanego turnusu powinien: 

1. samodzielnie spożywać posiłki, potrafić korzystać z toalety oraz nie stanowić 

zagrożenia dla siebie oraz innych. 

2. przed rozpoczęciem turnusu przejść test na Covid-19 i dostarczyć wynik do 

Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym. Test diagnostyczny 

powinien zostać wykonany nie wcześniej niż 6 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia turnusu. Test musi wykonać uczestnik oraz jego opiekun.  

2. Turnus organizowany jest w terminie 16.11.2020- 29.11.2020r.  pod adresem 

Centrum Psychoonkologii Unicorn. ul. Zielony Dół 4, 30- 228 Kraków.  

 

3. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę medyczną: lekarzy, pielęgniarki, 

asystentów osób zależnych, fizjoterapeutów oraz osoby prowadzące zajęcia 

dodatkowe.  

4. Organizator zapewnia realizację ramowego programu turnusu, który jest 

załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator zapewnia uczestnikom pełne wyżywienie podczas turnusu w ciągu dnia 

(śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja). 

6. Zapisy na uczestnictwo w turnusie rozpoczynają się 19 października 2020r. i 

potrwają do  30 października 2020r. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin udziału 

w turnusie będą dostępne do pobrania od 19 października 2020r. na stronie 

internetowej www.polandbusinessrun.pl. 

7. Informacje dotyczące zapisów można uzyskać pod numerem telefonu tel. 535-664-

599 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00. lub mailowo: 

opieka@polandbusinessrun.pl  

8. Zapisy na uczestnictwo w turnusie potrwają do 30 października 2020r. (włącznie). 

Prawidłowo wypełnione oraz własnoręcznie podpisane dokumenty należy włożyć do 

koperty, opisać ZGŁOSZENIE NA TURNUS OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ i złożyć w 

specjalnej, opisanej skrzynce , która znajduje się przy bocznym wejściu KÄRCHER 

HALA CRACOVIA, CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH, która mieści się 

pod adresem 30-119 KRAKÓW,AL. MARSZAŁKA FERDINANDA FOCHA 40. 

Skrzynka dostępna będzie od 10.00- 20.00 w dniach od 19.10.2020- 30.10.2020 

http://www.polandbusinessrun.pl/
http://www.polandbusinessrun.pl/
mailto:opieka@polandbusinessrun.pl


włącznie. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń 

Organizator może ogłosić rekrutację uzupełniającą. 

9. Po tym czasie Organizator dokona weryfikacji formularzy i złożonych dokumentów 

celem wyboru 5 uczestników turnusu. Osoby, których dokumentacja jest niekompletna 

nie będą brane pod uwagę.  

10. Organizator do dnia 6 listopada 2020 r. poinformuje wszystkie osoby, które złożyły 

formularz zgłoszeniowy o decyzji związanej z przyjęciem lub odmową wzięcia udziału 

w turnusie.  

11. Organizator może odmówić dalszej realizacji programu turnusu, jeśli zostały 

utajnione, podane niepełne bądź fałszywe informacje o uczestniku. 

12. Organizator w trakcie trwania turnusu zastrzega sobie prawo do wykonywania 

zdjęć podczas realizacji programu turnusu. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zniszczone lub zgubione 

przez uczestnika w czasie wypoczynku.  

14. W przypadku wyrządzonych szkód materialnych przez uczestnika turnusu, on sam 

lub jego opiekun zostanie obciążony kosztami usunięcia szkody. 

15. Wszyscy uczestnicy turnusu zostaną objęci ubezpieczeniem NNW w czasie i 

miejscu trwania turnusu.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu lub jego części z przyczyn 

niezależnych od organizatora a powstałych wskutek sił wyższych lub w wyniku decyzji 

władz państwowych lub samorządowych.  

17. Organizator zapewnia środki dezynfekcyjne a także jednorazowe maseczki i 

rękawiczki  w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników turnusu. 

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI  UCZESTNIKA I OPIEKUNA 

1. Uczestnik jest zobowiązany do terminowego zgłoszenia się na planowany turnus.  

2. Uczestnictwo w turnusie oznacza wyrażenie zgody na możliwość udziału uczestnika 

w aktywnościach wymienionych w programie turnusu. W przypadkach związanych ze 

szczególnymi warunkami, np. choroby, organizator może odstąpić od realizacji takiej 

aktywności. 

3. Uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do zaopatrzenia uczestnika w: 



a. podstawowe środki higieny osobistej tj. mydło, pasta do zębów, żel pod 

prysznic, szampon do włosów itp.  

b. dodatkowe środki higieny, z których korzysta uczestnik tj. podpaski, pieluchy, 

pieluchomajtki itp.  

c. 2 piżamy  

d. komplet bielizny na każdy dzień pobytu na turnusie    

e. ręcznik  

f. pantofle 

g. klapki basenowe  

h. strój sportowy umożliwiający udział w zajęciach rehabilitacyjnych  

i. leki przyjmowane przez Uczestnika wraz z podaniem dawkowania 

j. odzież adekwatną do pogody (w przypadku uczestników biorących udział w 

spacerach na świeżym powietrzu) 

k. informacje nt. nietolerancji pokarmowych i innych uczuleń.  

6. Uczestnik bądź jego Opiekun jest zobowiązany przekazać informację 

organizatorowi o wszystkich warunkach, potrzebach, sytuacjach szczególnych, które 

nie są ujęte w formularzu zgłoszeniowym uczestnika turnusy, a dotyczą uczestnika i 

mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie podczas turnusu. 

7. Uczestnik ma prawo do zrezygnowania z udziału w turnusie w trakcie jej trwania. 

Przyjmuje jednak do wiadomości, że w takim wypadku niezbędne jest podpisanie 

oświadczenia wraz z podaniem przyczyny rezygnacji. Rozumie także, że organizator 

ma prawo wnioskować o zwrot poniesionych kosztów związanych z opieką podczas 

dni, w których uczestnik był obecny na turnusie.  

8. Uczestnik bądź jego opiekun zobowiązany jest do udostępnienia organizatorowi 

turnusu numeru telefonu osoby, którą należy zawiadomić w przypadku jakichkolwiek  

problemów lub potrzeby konsultacji w zakresie zdrowia i zachowania uczestnika.  

9. Uczestnik bądź jego opiekun zobowiązany jest do dostarczenia w wersji papierowej 

własnoręcznie podpisanych i uzupełnionych: 

a. karty zgłoszeniowej /formularza zgłoszeniowego 

b. orzeczenia o niepełnosprawności (ksero) 

d. zgody na wykorzystanie wizerunku 

e. wyniku testu na COVID-19 uczestnika turnusu 

10. Powyższe dokumenty, w kopercie, należy złożyć w specjalnej, opisanej skrzynce, 

która znajdować się będzie przy bocznym wejściu KÄRCHER HALA CRACOVIA, 

CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH, która mieści się pod adresem 30-

119 KRAKÓW, AL. MARSZAŁKA FERDINANDA FOCHA 40. Skrzynka dostępna 

będzie od 10.00- 20.00 w dniach od 19.10.2020r.- 30.10.2020r. włącznie.  



11. W przypadku kiedy uczestnik na turnus chciałby wnieść swoje prywatne 

przedmioty tj. książki, radio, krzyżówki uprasza się go o ich wcześniejsza dezynfekcję. 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wnosząc te rzeczy na teren turnusu jest za nie 

odpowiedzialny.  

IV. POSTANOWIENIA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE 

1. Uczestnik i opiekun rozumie, że jednym z warunków złożenia zgłoszenia na turnus 

jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Covid-19 uczestnika turnusu. 

Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu.  

2. Uczestnik bądź opiekun uczestnika turnusu zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego oświadczenie o braku u uczestnika turnusu infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz do oświadczenia, że w przypadku 

wystąpienia objawów chorobowych zobowiązuje się do odebrania Uczestnika z 

turnusu. 

3. Uczestnik bądź opiekun uczestnika turnusu  oświadcza, że uczestnik nie 

zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem turnusu. Oświadczenie 

to składa na piśmie świadomy odpowiedzialności karnej.  

4. Uczestnik rozumie, że podczas wypoczynku musi stosować się do wytycznych i 

regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co 

najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.  

5. Uczestnik bądź jego opiekun wyrażają zgodę na codzienne mierzenie temperatury. 

6. W przypadku wystąpienia objawów takich jak: wysoka gorączka (zwykle 

przekraczająca 38◦C), suchy kaszel, duszności i zmęczenie, Organizator poinformuje 

Opiekuna o konieczności wcześniejszego zakończenia turnusu.  

7. Uczestnik bądź jego opiekun wyrażają zgodę na udział we wszystkich zajęciach 

uwzględnionych w harmonogramie turnusu. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, rodziców i opiekunów prawnych 

uczestników w trakcie trwania wypoczynku. 

 


