Pieczątka przedstawiciela Organizatora

KARTA KWALIFIKACYJNA
Uczestnika wypoczynku

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
Forma wypoczynku
Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Adres wypoczynku

Ośrodek „Bocianie Gniazdo”, ul. Mazurska 30, 11-520 Ryn

Kraj

Polska

miejscowość, data

podpis organizatora wypoczynku

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
Imię (imiona) i nazwisko
Imiona i nazwiska rodziców
Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania
Adres zamieszkania lub pobytu rodziców1
Telefon uczestnika

Telefon rodzica2

Nazwa i adres szkoły
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Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym

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)

PESEL

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 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135, z późn. Zm.)).

data

podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku

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

Postanawia się3:
zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu:

miejscowość, data

podpis organizatora wypoczynku
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IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU
WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał

(adres miejsca wypoczynku)

od dnia

(dzień, miesiąc, rok)

data

do dnia

(dzień, miesiąc, rok)

podpis kierownika wypoczynku

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

data

podpis kierownika wypoczynku

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

data

1.
2.
3.

podpis wychowawcy wypoczynku

W przypadku uczestnika niepełnoletniego.
Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku w czasie trwania
wypoczynku.
Właściwe zaznaczyć „x”.
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VII. DODATKOWE UWAGI

VIII. DODATKOWE WARUNKI UCZESTCTWA W KOLONII

REGULAMIN OBOZOWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Założeniem organizatora obozu jest zapewnienie dobrej zabawy oraz wypoczynku uczestnikom obozu.
Przełożonym całej kolonii jest kierownik obozu.
Uczestnicy obozu dobierani są w grupy, których liczbę osób ustala organizator (nie większą niż 15 osób).
Grupami kierują opiekunowie.
Każdego dnia na apelu porannym podawany jest plan dnia oraz dodatkowe informacje.
Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Niemożność wzięcia udziału należy zgłosić u opiekuna grupy.
Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania oraz spożywania alkoholu, tytoniu oraz środków odurzających.
Cisza nocna obowiązuje od godziny 2200.
Uczestnikowi nie wolno samodzielnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody opiekuna grupy
(wychowawcy).
Korzystanie ze sprzętu sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody instruktora/opiekuna i tylko pod jego
nadzorem.
Uczestnik (bądź jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas
pobytu na obozie.
Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zagubiony lub zniszczony z nieuwagi uczestnika.
Organizator oraz kadra nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenia, zgubienie pieniądzy lub rzeczy cennych i
wartościowych.
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 przypadku
osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godzin. W przypadku
nieodebrania skreślonego z listy uczestnika, organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dziecka pod opiekę policji.
W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki
zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
Każdy z uczestników może w każdej chwili zrezygnować z obozu, lecz bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
Uczestnik obozu zobowiązany jest:
• przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców,
• zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną,
• punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
• dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wypoczynku,
• odnosić się z szacunkiem do kolegów, kadry i innych osób,
• przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. dotyczących kąpieli i ruchu drogowego,
• informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,
• dbać o higienę i schludny wygląd.
Skargi oraz prośby uczestnicy składają kierownikowi obozu za pośrednictwem opiekunów (wychowawców).

Ewentualne punkty, które nie zostały uwzględnione w powyższym regulaminie obozowym, uzupełniają warunki uczestnictwa.

data

podpis rodzica lub opiekuna prawnego
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