Wytyczne dot. organizacji obozu zimowego we Włoszech,
związane z wirusem COVID-19
Aktualizacja: 27.10.2021

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) co
najmniej do 15 grudnia 2021 r. mają obowiązek:
1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w
przypadku problemów technicznych należy
wypełnić oświadczenie autodichiarazione) ORAZ
2) przedstawienia certyfikatu unijnego w języku włoskim, angielskim, francuskim lub
hiszpańskim (tzw. green pass, paszport covidowy) – jednego z trzech – zaświadczającego o:
• ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch,
szczepionką zatwierdzoną przez UE LUB
• przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) LUB
• negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub
antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.
Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia.".
Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i
regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy:
białą , żółtą , pomarańczową i czerwoną .
Miejsce obozu znajduje się obecnie w strefie białej.
Decyzją władz lokalnych poszczególne gminy mogą zostać zaliczone do
strefy czerwonej lub pomarańczowej (oznacza to m. in.: zakaz przemieszczania się, z
wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności,
względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania).
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Od 6 sierpnia 2021 r. obowiązuje wymóg okazania certyfikatu unijnego (tzw. paszportu
covidowego, green pass) (potwierdzającego zaszczepienie co najmniej 1 dawką (co
najmniej 14 dni wcześniej) /lub ozdrowienie (maksymalnie 6 miesięcy
wcześniej)/lub negatywny wynik testu) do:
konsumpcji przy stoliku wewnątrz lokali gastronomicznych;
wstępu na spektakle, koncerty, pokazy oraz wydarzenia i zawody sportowe;
muzeów, miejsc kultury (w tym kin, sal koncertowych, teatrów etc.) i wystaw;
basenów, pływalni, sportu drużynowego, SPA (również na terenie obiektów
wypoczynkowych/noclegowych) – wyłącznie w odniesieniu do aktywności w przestrzeniach
zamkniętych;
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targów, festiwali i wydarzeń wystawienniczych, kongresów i konferencji;
uzdrowisk, parków tematycznych i rozrywki;
centrów kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych – wyłącznie w odniesieniu do przestrzeni
zamkniętych i z wyłączeniem centrów przeznaczonych dla małych dzieci, w tym ośrodków
letnich, oraz powiązanych z ich działalnością usług gastronomicznych;
salonów gier, zakładów bukmacherskich, sal bingo i kasyn;
konkursów publicznych.
Wymóg okazania certyfikatu nie dotyczy osób nieobjętych krajowym programem
szczepień przeciw COVID-19 zgodnie z przepisami włoskimi, tj. dzieci poniżej 12. roku
życia, oraz osób posiadających zgodne z włoskim prawem zaświadczenie lekarskie o
istnieniu przeciwskazań dla szczepienia.
Obowiązek weryfikacji certyfikatów spoczywa na organizatorach wydarzeń/personelu
obiektów. Naruszenie przepisów dot. certyfikatów skutkuje mandatem karnym w wys. 4001000 EUR zarówno dla prowadzącego działalność/organizującego wydarzenie, jak i
osoby, która nielegalnie skorzystała z usługi/uczestniczyła w wydarzeniu.

Aktualne informacje znajdują się w poniższych linkach:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy
https://www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch
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Gwarantujemy 100% zwrotu kosztów w przypadku zamknięcia granic Polskich lub
kraju docelowego ze względu na COVID–19, w momencie rozpoczęcia wyjazdu.
Uczestnicy wyjazdu są zobligowani do stosowania się do zasad związanych z COVID19 w miejscu organizacji wyjazdu i na trasie przejazdu.
Uczestnicy są zobligowani do zaopatrzenia się w indywidualne środki ochrony
osobistej (maseczki, płyn do dezynfekcji), podczas wyjazdu i na trasie przejazdu.
Dodatkowe koszty wynikające z ew. potrzebnych testów pokrywają prawni
opiekunowie uczestnika wyjazdu.
W przypadku wykrycia wirusa COVID-19 u jednego z uczestników, opiekunowie
prawni tego uczestnika zobowiązują się do niezwłocznego, w przeciągu 24h,
pojawienia się w miejscu przebywania dziecka i przejęcia nad nim opieki i, jeśli
będzie potrzeba, pozostania z nim i/lub odbycia z nim kwarantanny na terenie Włoch
na swój koszt.
Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń w zakresie dodatkowych działań i
procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

