
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU:
Forma wypoczynku Zimowy obóz sportowy J&J KSPN POGO  KRAKÓW Ń

Czas 
trwania

od 20.01.2019 do
26.01.2019

Miejsce
Kompleks Turystyczny SUDETY, ul.

Powsta ców laskich 23, Głuchołazy 48-340ń Ś
      

........................................................                                  ........................................................................
        miejscowość, data                                             podpis organizatora wypoczynku     

II.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU:
Nazwisko 
dziecka

Imię 
dziecka

Data 
urodzenia

Adres zamieszkania Kod

Miejscowość

ulica

numer
budynku

numer
lokalu

PESEL

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów):

Tel. kont.

Tel. kont.

Istotne informacje  rodziców (opiekunów) o stanie  zdrowia  dziecka
(np.  na  co  dziecko  jest  uczulone,  jak  znosi  jazdę
samochodem/autobusem,  czy  przyjmuje  stałe  leki  i  w  jakich
dawkach),  zgoda  rodzica  na  pomoc  wychowawców  w  podawaniu
leków (przyjmowanych na stałe lub innych tylko jeśli  nastąpi taka
konieczność) oraz ewentualna zgoda lekarza:

       ...................................                                                 ...............................................................
                      data                                                                podpis rodzica /opiekuna/     

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka jest mi znany i pozwala na jego udział
w  zimowym  obozie  sportowym  (w  tym  treningi  piłkarskie  i  inne  zajęcia
sportowe) w Głuchołazach w dniach 20.01-26.01.2019r.

       ...................................                                                 ...............................................................
                      data                                                                podpis rodzica /opiekuna/    

Wyrażam zgodę na ewentualne leczenie ambulatoryjne – szpitalne bądź w
ośrodku zdrowia (tylko jeśli nastąpi taka konieczność).

       ...................................                                                 ...............................................................
                      data                                                                podpis rodzica /opiekuna/     

Informacja o szczepieniach ochronnych:

 Szczepienia ochronne (podać rok):

 Tężec ........................................... Błonica.........................................................

 Dur................................................ Inne (podać jakie i rok)................................

 ...........................................................................................................................

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 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)

         ...................................                                                 ...............................................................
                    data                                                                podpis rodzica /opiekuna/



Oświadczenia rodziców:

Stwierdzam, że podałem(-am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 
zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na wypoczynku.

        ...................................                                                 ...............................................................
                     data                                                                podpis rodzica /opiekuna/

Stwierdzam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem obozu, akceptuję jego zapisy i 
zobowiązuje się do poinformowania swojego dziecka o konieczności jego przestrzegania 
podczas zimowego obozu sportowego w  Głuchołazach (20.01-26.01.2019 r.)

         ...................................                                                 ...............................................................
                    data                                                                podpis rodzica /opiekuna/

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

Postanawia się:
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek.
2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu:

............................................................................................................

         ...................................                                                 ...............................................................
                       data                                                          podpis organizatora wypoczynku     

IV. POTWIERDZENIE  PRZEZ  KIEROWNIKA  WYPOCZYNKU  POBYTU
UCZESTNIKA W MIEJSCU WYPOCZYNKU

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

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU 
DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

............................................................................................................................

.

....................................................................................................................

         

         ........................................................                               ...............................................................

Uczestnik  przebywał  na  zimowym  obozie  sportowym  w  Głuchołazach  (ul.

Powstańców Śląskich 23, Głuchołazy 48-340) w terminie od .........................

do .........................

         

         ...................................                                                  ...............................................................
                       data                                                            podpis kierownika wypoczynku     

Regulamin obozu:

I. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW OBOZU
1. Brać czynny udział w zajęciach programowych.
1. Dbać o dobre imię sportowca, klubu/akademii i obozu.
2. Być zdyscyplinowanym. 
3. Być taktownym i kulturalnym wobec kierownictwa obozu,

wychowawców, kolegów, gospodarzy obiektu i personelu.
4. Szanować sprzęt i urządzenia przydzielone do dyspozycji uczestników obozu.
5. Utrzymywać higienę osobistą, dbać o czystość i porządek.
6. Odpowiednio się ubierać.
7. Przestrzegać zarządzeń i poleceń kierownictwa obozu.
8. Przestrzegać ramowego rozkładu dnia – być punktualnym.

II. UCZESTNIKOM OBOZU ZABRANIA SIĘ
1. Spożywania wszelkiego rodzaju używek.
2. Stosowania przemocy, zarówno fizycznej, jak i słownej.
3. Samowolnego wychodzenia poza teren obozu (ośrodka).
4. Samowolnego wykonywania ćwiczeń fizycznych i korzystania ze sprzętu sportowego.
5. Wychylania się z okien w pokojach.
6. Biegania po korytarzach ośrodka.

III. NAGRODY I KARY
1. Dla uczestników obozu wzorowo zachowujących się i wykonujących wszelkie polecenia

kierownictwa obozu ustala się następujące nagrody:
 wyróżnienie na apelu
 pochwała na apelu
 pochwała przekazana rodzicom
 drobny sprzęt sportowy i inne pamiątki.

2. Dla uczestników obozu łamiących regulamin zgrupowania ustala się następujące kary:
 upomnienie na apelu
 nagana na apelu
 wydalenie z obozu (po uprzednim powiadomieniu rodziców)

IV. INNE
1. Wszystkie szkody zaistniałe z winy uczestników obozu pokrywają winni.
2. W przypadku złego samopoczucia, choroby czy kontuzji należy zgłosić się natychmiast

do kierownictwa obozu.
3. Uwagi dotyczące zakwaterowania i wyżywienia należy zgłaszać do kierownictwa obozu.

............................................................................................................................

.

....................................................................................................................

         

         ........................................................                              ..............................................................
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