Klub Sportowy Greens Słupno
strona internetowa: www.greens-slupno.pl
e-mail: greens-slupno@wp.pl
Tel. 604-181-884

KARTA UCZESTNIKA PLACÓWKI WYPOCZYNKU
OBÓZ SPORTOWO – REKREACYJNY, O. W. JASKÓŁKA, Małe Ciche 30.
TURNUS I, termin: 27 stycznia – 01 lutego 2019r.

Imię i nazwisko dziecka ...........................................................................................................................
Data urodzenia .........................................................................................................................................
Szkoła nr ........................................................................................................................ Klasa ...............
PESEL dziecka ....................................... Adres zamieszkania (z kodem), telefon domowy……..…….
...................................................................................................................................................................
Imiona i nazwiska oraz telefony komórkowe rodziców/opiekunów ….………...………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
e-mail rodziców ……………………………………………...…………………………………………………..

Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka wynikające z niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowania społecznym oraz uwagi, prośby, sugestie rodziców
dotyczące pobytu dziecka na obozie narciarskim .…………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Informacje rodziców o stanie zdrowia dziecka (przewlekłe choroby, uczulenia, dolegliwości, choroba
lokomocyjna, przyjmowane leki itp.)........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Uwagi, prośby, sugestie rodziców dotyczące pobytu dziecka na obozie narciarskim ………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Czy dziecko jedzie na zorganizowany wyjazd po raz pierwszy (właściwe zakreślić) TAK

........................................................
Data

NIE

....................................................
Czytelny podpis rodzica

INFORMACJA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ LUB LEKARZA
(rodzice mogą też sami przepisać z książeczki lub karty szczepień i podpisać się)
Szczepienia ochronne – rok
DT (błonica, tężec) - .........................................
ENGERIX typu A lub B lub inne przeciw żółtaczce (ostatnia dawka) - ..........................................
..................................
Data

....................................................
Pieczątka i podpis (lub podpis rodzica)

INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O UCZNIU:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................
Podpis wychowawcy
INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE
WYPOCZYNKU:.................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

..............................................................
Kierownik obozu sportowo - rekreacyjnego

INFORMACJA WYCHOWAWCY GRUPY O ZACHOWANIU DZIECKA PODCZAS
POBYTU NA KOLONII:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
………...................................................................................................................................................

..................................................
Wychowawca grupy

Regulamin dla uczestników obozu sportowo - rekreacyjnego
1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników obozu sportowo - rekreacyjnego.
2. Uczestnictwo w obozu sportowo - rekreacyjnego przysługuje osobom, które złożyły kartę uczestnika
wyjazdu ze zgodą na uczestnictwo prawnych opiekunów oraz uiściły pełną opłatę za wyjazd (chyba że
indywidualne umowy stanowią inaczej). Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Podczas trwania obozu sportowo - rekreacyjnego należy podporządkować się poleceniom kierownika
obozu sportowo - rekreacyjnego, opiekunów oraz kierownictwa ośrodka.
4. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną.
5. Wszystkich obowiązuje dbałość o porządek w autokarze, na terenie ośrodka, a w szczególności w
pokojach.
6. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie sprzętu i wyposażenia powstałe na
skutek niewłaściwej eksploatacji.
7. Wszystkich uczestników obowiązuje udział w zajęciach (o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez
kierownika, wychowawcę lub lekarza), w związku z czym należy posiadać strój sportowy.
8. Wszystkie ćwiczenia mogą odbywać się tylko w obecności i za zgodą instruktorów prowadzących.
9. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych środków
odurzających.
10. Od godziny 22.00 do godziny 6.00 obowiązuje cisza nocna.
11. Opuszczanie terenu ośrodka dozwolone jest tylko za zgodą opiekuna.
12. Uczestnik obozu sportowo - rekreacyjnego zobowiązany jest informować kadrę o każdej chorobie lub
złym samopoczuciu.
13. Lekarstwa specjalistyczne, dostępne na receptę, uczestnicy zobowiązani są zakupić we własnym
zakresie.
14. Kadra obozu sportowo - rekreacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy, które dzieci i
młodzież posiadają ze sobą (np.: aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, tablety, gry elektroniczne
itp.). Pieniądze oraz cenne rzeczy uczestnicy mogą przekazać do depozytu wychowawcy – za pieniądze
lub rzeczy niepozostawione w depozycie kadra nie ponosi odpowiedzialności.
15. Opłaty (pełne i zadatku) nie podlegają zwrotowi w razie rezygnacji z wyjazdu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i filmów z wyjazdu do celów reklamowych.

Potwierdzam przyjęcie regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

…………………………………………..
Data i podpis uczestnika

…………………………

…………………………

Data i podpis obojga rodziców lub prawnych opiekunów

