
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 

1.Forma placówki wypoczynku:   Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy 

„FIORD”, „BEATA”

2.Adres placówki:    Smołdziński Las 4, 76-214 Smołdzino 

3.Czas trwania od  04.07.2019r.  do  14.07.2019r.

 MIŃSK MAZOWIECKI, 20.12.2018r.                                 .............................................                 
          (miejscowość, data)                                                    (podpis organizatora wypoczynku)

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA 

PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU 

1. Imię i nazwisko dziecka ...........................................................................................

2.Data urodzenia ............................................... PESEL ............................................

3.Adres zamieszkania ................................................................................................ 

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

4. Nazwa i adres szkoły............................................................................. Klasa ........

5. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku: 

……………….................................................................. …………………............……

Telefon .............................................

Rozmiar koszulki lub wzrost . .......................

6.Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości ...................zł

słownie ....................................................................................................

     

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

                    (miejscowość, data)                                                (podpis ojca, matki lub opiekuna)

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. 
na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w 
jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
………………………………………………………………………….....................................

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

………………………………………………………………………........................................

.................................................................….....................................................................

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

.........................................................................................................................................
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………………………………………………….....................................................................

......................................…………....................................................………………………

………………………………………....................................................................................

.......................……………………….....................................................……………………

…………………………………….......................................................................................

..................…………………………….....................................................………................

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM (EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O 
DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W 
CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU.

         ..............................................                         .............................................             
                                (data)                                                       (podpis matki, ojca lub opiekuna)

IV. INFORMACJA PIELĘGNIARKI O SZCZEPIENIACH lub przedstawienie książeczki
zdrowia z aktualnym wpisem szczepień

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ............................, błonica ............................,

dur ......................................., inne ...................................................................................

            ..........................................                                   .................................                
                                    (data)                                                                 (podpis pielęgniarki) 

V. INFORMACJA O DZIECKU WYCHOWAWCY KLASY
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy – wypełnia 
rodzic lub opiekun)

………………………………………………………………………….....................................

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

………………………………………………………………………........................................

.................................................................….....................................................................

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

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

………………………………………………….....................................................................

......................................…………....................................................………………………

       .......................................                      ................................................................
                         (data)                                                 (podpis  wychowawcy lub rodzica - opiekuna)
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VI. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU W 

PLACÓWCE WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)

………………………………………………………………………….....................................

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

………………………………………………………………………........................................

.................................................................….....................................................................

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

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

………………………………………………….....................................................................

......................................…………....................................................………………………

………………………………………....................................................................................

.......................……………………….....................................................……………………

…………………………………….......................................................................................

..................…………………………….....................................................………................

…………………………………….......................................................................................

..................…………………………….....................................................………................

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji 

dziecka

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

                (miejscowość, data)                           (podpis lekarza lub pielęgniarki placówki wypoczynku)

VII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU 

PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU

………………………………………………………………………….....................................

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

………………………………………………………………………........................................

.................................................................….....................................................................

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

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

………………………………………………….....................................................................

......................................…………....................................................………………………

………………………………………....................................................................................
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…………………………………….......................................................................................

..................…………………………….....................................................………................

.......................……………………….....................................................……………………

…………………………………….......................................................................................

..................…………………………….....................................................………................

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

                   (miejscowość, data)                                            (podpis wychowawcy-instruktora)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy  

o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2015.2135) zawartych

w  powyższym  oświadczeniu  oraz  wykorzystania  wizerunku  przez  Klub  Sportowy

"Barakuda"  z  siedzibą  w  Mińsku  Mazowieckim  przy  ul.  Wyszyńskiego  56,  05-300

Mińsk Mazowiecki w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej,  

 w tym publikacji  wyników,  zdjęć  i  sprawozdań  z zawodów w prasie,  na stronach

internetowych i w informatorach branżowych.

                         ......................................................
                               (data i czytelny podpis)

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Klub Sportowy
"Barakuda",  ul.  Wyszyńskiego  56,05-300  Mińsk  Mazowiecki.  Dane  osobowe  będą
przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia obozu sportowo-rekreacyjnego.
Wizerunek Państwa dzieci zapisany w postaci zdjęć i filmów może być wykorzystany do
promocji organizowanych przez KS Barakuda obozów i zgrupowań oraz publikowany w
mediach  społecznościowych.  Posiadają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich
danych ich poprawiania. Przekazanie danych jest dobrowolnie.
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REGULAMIN LETNIEGO OBOZU SPORTOWO-REKREACYJNEGO 
SMOŁDZIŃSKI LAS 04 - 14.07.2019

Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1. Uczestnik obozu zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach 

    organizowanych przez wychowawców, stosować się do regulaminów obozu
i ośrodka 

    oraz  do  poleceń  kierownika,  wychowawców,  instruktorów  i  pilotów/
przewodników.

2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubranie, obuwie,
rzeczy osobiste,   

    legitymacje szkolną).

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV,
telefony 

    komórkowe i rzeczy wartościowe Uczestników. Rzeczy te w czasie trwania
obozu zostaną  

    przyjęte  w  depozyt  przez  wychowawców  grup  i  będą  udostępniane
uczestnikom codziennie w  

   wyznaczonym czasie. 

    Dodatkowo  istnieje  możliwość  przekazania  wychowawcom  pieniędzy
kieszonkowych, 

    dokumentów i leków.

4. Rodzice  lub  opiekunowie  Uczestnika  ponoszą  pełną  odpowiedzialność
materialną za szkody 

    wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu na obozie na podstawie
protokołu szkody 

    sporządzonego  przy  udziale  Kierownika  Obozu  w  chwili  i  miejscu  jej
powstania. 

5. Uczestnikom obozu zabrania się:

    - posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, środków
odurzających 

       oraz wyrobów tytoniowych,

    - wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej
zgody 
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       wychowawcy,

    - samowolnego oddalania się z terenu obozu.

    Powyższe zakazy obowiązują wszystkich Uczestników bez względu na wiek.

6. Uczestnikom obozu zabrania się samowolnego korzystania z kąpieliska i
sprzętu 

    pływającego bez zgody wychowawcy i obecności ratownika.

7. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji
sprzętu  

    rekreacyjno – sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania
tego  sprzętu
    i utrzymania porządku na terenie ośrodka.

8. Na czas podróży oraz w czasie pobytu na obozie nasi uczestnicy nie mogą
spożywać napojów gazowanych, słodyczy, chipsów itp. Proszę na podróż dać
dzieciom wodę mineralną, soki, ciastka bez czekolady, kanapki.

9. W  przypadku  naruszenia  postanowień  regulaminu  Uczestnik  zostanie
ukarany upomnieniem, 

    naganą wobec całej  grupy,  powiadomieniem rodziców lub szkoły,  a  w
drastycznych 

    przypadkach  (zwłaszcza  naruszenie  pkt.5  i  6)  wydalony  zostanie
dyscyplinarnie z terenu 

    placówki oraz przekazany opiekunom prawnym na ich koszt. 

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

................
                (Podpis uczestnika obozu)                (Data  i  podpis
rodzica/opiekuna)
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