KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku: obóz przygotowawczy piłkarski
2. Termin………………………………………………..
3. Adres, miejsce wypoczynku: Ośrodek „U Gazdy” Osiedle Gazdy 15, 34-400 Nowy Targ

Katowice 02.07.2018
………………………………..
(miejscowość, data)

$
(podpis organizatora wypoczynku)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię (imiona) i nazwisko uczestnika obozu
……………………………………………………………………………………………..…………..
2. Imiona i nazwiska rodziców
…………………………………………………………………………………………………………
3. Rok urodzenia……………………………………………………………………………………….
4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców podczas obozu:
…………………………………………………………………………………………………….……
6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku,
w czasie trwania wypoczynku ……………………………………………………………………………………
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, niedostosowania społecznego
lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ………………………………………………….……………….
………………….. ………………………………………………………………………………………………..
8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie
(np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach,
czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) ………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia
z aktualnym wpisem szczepień): tężec …………….…………………………….……………………..…. błonica
……………………………….….. dur ……………..………….…inne ……………..…………………….………
oraz numer PESEL UCZESTNIKA WYPOCZYNKU ……………………….……………..………
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 póź zm.)
…………………………………………………….
podpis rodzica/ opiekuna prawnego
lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku

……………………………
data

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU
Postanawia się:
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 w ……………………….………………………………
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ....................................... do dnia …………………..(dzień, miesiąc, rok)
………………..
miejscowość, data

................................................................
podpis kierownika wypoczynku
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V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE
Organizator informuje rodziców/opiekunów prawnych o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………
miejscowość, data

………………………………………
podpis kierownika wypoczynku

Wyrażam zgodę na podejmowanie przez opiekuna dziecka decyzji związanych z:
- leczeniem, hospitalizacją oraz z wszelkimi zabiegami lekarskimi i operacyjnymi w przypadku
zagrożenia zdrowia bądź życia dziecka
- na udzielanie dziecku bezpośredniej pomocy ratunkowej przez kierownika obozu bądź opiekunów
w przypadku zagrożenia jego zdrowia lub życia podczas trwania obozu
......................................................................
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

.............................................
data i miejscowość

ZGODA RODZICÓW w przypadku obozów specjalistycznych. Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka w zajęciach sportowych - piłkarskich.
..........................................
(data)

.............................................
podpis rodzica / opiekuna prawnego

Warunki uczestnictwa na obozie / regulamin
1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie sportowym przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
2. Każdy uczestnik obozu sportowego ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez trenera odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Przystąpienie do zajęć sportowych zwalnia z odpowiedzialności organizatorów imprezy sportowej w przypadku nie
stwierdzenia rażących uchybień u instruktora prowadzącego zajęcia.
3. Uczestnik ma prawo do: brania udziału we wszystkich zajęciach i imprezach, organizowanych w czasie
obozu, korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego, przy zachowaniu zasad regulaminu i przepisów BHP.
4. Przestrzegania zasad BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, regulaminu ośrodka, regulaminu kąpieli
oraz poruszania się po drogach i transportu zbiorowego.
5. Szanowania i właściwego użytkowania obiektu wraz z całym wyposażeniem. Za szkody wyrządzone
przez uczestników odpowiadają materialnie ich rodzice lub prawni opiekunowie. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować usuniecie uczestnika z imprezy na koszt rodziców, opiekunów prawnych.
Rodzice lub opiekunowie zgłaszając dziecko na imprezę musza podąć nazwisko adres i telefon osoby, która
może odebrać uczestnika w przypadku wcześniejszego wyjazdu z imprezy.
6. W przypadku palenia papierosów, spożywania alkoholu lub zażywania środków psychotropowych oraz
przebywania pod ich wpływem lub poważnego naruszenia regulaminu kolonii/obozu uczestnik zostanie
wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny (rodziców lub opiekunów prawnych).
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Pobyt w ośrodku:
1. Zakwaterowanie
a) zawodnicy maja prawo do głosu w sprawie doboru pokoju i współlokatorów, jednak ostateczna
decyzja należy do opiekuna/trenera.
b) zawodnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem wewnętrznym ośrodka i bezwzględnego przestrzegania go. Regulamin przekażą im opiekunowie/trenerzy lub właściciel obiektu.
2. W czasie pobytu w ośrodku zawodnicy mają prawo do:
a) ośmiogodzinnego czasu snu,
b) warunków umożliwiających jak najlepsze wykonanie powierzonych zadań,
c) posiłków i odpowiedniej ilości czasu na jego konsumpcję w kulturalny sposób,
d) prywatności,
W czasie pobytu w ośrodku zawodnikom nie wolno:
a) opuszczać ośrodka bez gody opiekunów,
b) wychylać się przez okna i balkony,
c) zachowywać się hałaśliwie,
d) psuć i niszczyć sprzęt,
e) narażać zdrowie i życie własne oraz cudze,
f) korzystać z urządzeń sportowo – rekreacyjnych bez zgody i nadzoru opiekunów
g) opuszczać pokoju po godzinie 22.00
h) kategorycznie zabrania się posiadania zapałek, świec, zapalniczek oraz niebezpiecznych i ostrych
przedmiotów i narzędzi.
c) używać przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do współuczestników.
3.
4.

Opiekunowie/trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy, które uczestnik zabierze ze sobą i nie przekaże do depozytu.
Uczestnik ma prawo do opieki zdrowotnej i wsparcia ze strony opiekuna/trenera w trudnych
dla niego sytuacjach. W/w regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zawodnikom oraz
stworzenie ciekawych i atrakcyjnych warunków do aktywnego wypoczynku, zdobywania i pogłębiania wiedzy i umiejętności sportowych.

UWAGA!
1. Jeżeli zawodnik przyjmuje leki, bardzo prosimy o informację bezpośrednio do trenera/opiekuna oraz
o zapakowanie lekarstwa do osobnej torebki z dokładnym opisem i zasadami stosowania.
2.Jeżeli dziecko ma alergię pokarmowe prosimy o przekazanie dokładnych informacji do trenera/opiekuna
Oświadczenia:
1. Oświadczam iż zaznałem/am się z Regulaminem uczestnika wyjazdu na obóz/turniej piłkarski i akceptuję
jego zasady.
2. Zapisanie dziecka na obóz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie pobytu na potrzeby przygotowania
materiałów pamiątkowych oraz promocyjnych wyjazdu (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81).
3. Zapisanie dziecka na obóz jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez
Organizatorów w zakresie niezbędnym do jego organizacji .

………………………
Data

…………………………
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
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