KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU:
1. Forma wypoczynku: Obóz Rekreacyjno - Sportowy – Smołdziński Las 2018
2. Termin wypoczynku: od 24 czerwca 2018r. do 4 lipca 2018r.
3. Adres placówki: Ośrodek kolonijno – wypoczynkowy „Smołdziński Las”, Smołdziński
Las 4, 76-214 Smołdzino
....................................
(miejscowość, data)

.................................................................
(podpis organizatora wypoczynku)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię i nazwisko dziecka:
….......................... ............................................................................................................
2. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)
……………………………………………………………………………………………….......................................
3. Data urodzenia dziecka ...............................................................................................
4. Adres zamieszkania dziecka.........................................................................................
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców (opiekunów prawnych)
……………………………………………………………………………………….…………………………………………
6. Numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych)
…………………………...........................................................................................................
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o
potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub
zagrożenia niedostosowaniem społecznym
…………………………………………………………………………………………............................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
8. Istotne dane:
• O stanie zdrowie uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej
diecie (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje
stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
…......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................
• Dziecko jest uczulone
na:....................................................................................................................................
Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra
Aleja Wojska Polskiego 21, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-275-69-99
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W razie bólu/gorączki można dziecku
podać: ......................................................................w
dawce ............................................................................................
• O szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienia książeczki
zdrowia z aktualnym wpisem szczepień): tężec…………., błonica…………, dur……………,
inne…………..
Numer PESEL uczestnika wypoczynku:..................................................................................
•

Jako Rodzic (Opiekun prawny):
*Wyrażam zgodę na przewóz dziecka samochodem prywatnym do lekarza pierwszego
kontaktu lub na pogotowie ratunkowe. W przypadku choroby dziecka wyrażam zgodę na
leczenie, podawanie niezbędnych leków (pokrycie ich kosztów) przepisanych przez lekarza
oraz pobyt w szpitalu w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku.
*Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku.
*Zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w odpowiednia ilość zażywanych leków, opisać je
i przekazać wychowawcy.
*Ponoszę odpowiedzialność za cenne przedmioty, które zabierze ze sobą dziecko na obóz
(telefon komórkowy, PSP, laptop, MP3, MP4, iPad, iPod, DVD, aparat cyfrowy itp.).
*Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć mojego dziecka z zajęć obozowych na stronie
internetowej www.justswim.pl oraz na profilu KS Just Swim na portalu społecznościowym
Facebook.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej
na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika
wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).

...................................
(data)

........................................................................
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)
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III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU DO UDZIALU W WYPOCZYNKU
Postanawia się : (Właściwe zaznaczyć znakiem „X”)
□ zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
□ odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu:
.....................................................................................................................................................
......................................... ...........................................................................................................
..................................................... …......…………………………………………………………………………………..
……………………………………..
(data)

………………………………………………………………………………….
(podpis organizatora wypoczynku)

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywał na Obozie Rekreacyjno - Sportowym – Smołdziński Las 2018 od dnia
………. czerwca 2018r. do dnia ……….. lipca 2018r.
...................................
(data)

............................................. ....................................................
(czytelny podpis kierownika placówki wypoczynku)

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W
JEGO TRAKCIE
.....................................................................................................................................................
...................................... ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
….....................................
(data)

…..............................................................................
(czytelny podpis kierownika placówki wypoczynku)

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................. ..................................................................
…................................
(data)

…...............................................................................
(podpis wychowawcy wypoczynku)
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REGULAMIN OBOZU REKREACYJNO - SPORTOWEGO SMOŁDZIŃSKI LAS 2018
1) Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego
regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez
uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.
2) Każdy uczestnik obozu ma prawo do:
•

pełnego skorzystania z programu obozu,

•

korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno - sportowych znajdujących się
w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów,

•

wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,

•

uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka,

•

poszanowania swoich poglądów i przekonań,

•

przyjmowania podczas obozu gości (w uzgodnieniu z kadrą obozu).

3) Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, niemożność wzięcia udziału
należy zgłosić u opiekuna grupy.
4) Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania
i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
5) Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6:00.
6) Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka
bez wiedzy i zgody wychowawcy.
7) W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do
trenerów, instruktorów i opiekunów.
8) W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów
komórkowych, konsol, komputerów itp.
9) Uczestnik obozu zobowiązany jest:
a) przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń opiekunów,
b) zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną,
c) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
d) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu,
e) odnosić się z szacunkiem do kolegów, opiekunów i innych osób,
f) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczących kąpieli i ruchu
drogowego,
g) informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,
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h) dbać o higienę i schludny wygląd.
10) Korzystanie ze sprzętu sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody
trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem.
11) Uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za
szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.
12) Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku
staranności uczestnika.
13) Organizator oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże,
zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych (w szczególności aparaty
telefoniczne i fotograficzne, gry elektroniczne) oraz pieniądze.
14) W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać
skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony
z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba
odpowiedzialna za uczestnika (rodzic/opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48
godz. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika Organizator zastrzega
sobie prawo do przekazania dziecka pod opiekę Policji.
15) W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają
przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
16) W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika
obozu.
17) W przypadku zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych lub innych obiektów edukacyjnych, sportowych, kulturalnych uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania
regulaminów tych obiektów.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu, akceptuję wszystkie jego warunki
i zobowiązuję się (moje dziecko) do jego przestrzegania
………………………………..
Uczestnik

………………………………
Rodzic/Opiekun prawny
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