IX. Uwagi i spostrzeżenia wychowawcy, instruktora o dziecku podczas pobytu w
placówce wypoczynku.

(miejscowość, data)

(podpis wychowawcy, instruktora)

X. Warunki uczestnictwa na obozie młodzieżowym, kolonii, zimowisku.
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obozu, oraz do
wykonywania poleceń trenerów.
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości –np.
aktualną legitymację szkolną.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za: sprzęt elektroniczny (telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne, walkmany itp.), rzeczy wartościowe, rzeczy
pozostawione przez uczestnika podczas pobytu oraz w środkach transportu.
4. W przypadku spożywania alkoholu lub narkotyków bądź przebywania pod ich
wpływem lub innego poważnego naruszenia regulaminu koloni, obozu,
zimowiska, uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny (rodziców,
opiekunów).
5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu na obozie, kolonii,
zimowisku.
6. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie,
ubrania, rzeczy osobiste, strój i sprzęt sportowy).

7. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia.
Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że warunki uczestnictwa na obozie są mi
znane.

Podpis rodziców, opiekunów ..................................................

KS Korio i KS AZS UWM Olsztyn
ul. Bażyńskiego 9, 10-066 Olsztyn
tel. +48 89 535 43 16, +48 502 133 432
NIP 7393864510

Pieczęć agenta

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU SPORTOWEGO

I. Informacja organizatora wypoczynku
1. Forma placówki: obóz sportowy taekwondo
2. Adres placówki: 11-500 Giżycko, ul. Niegocińska 5, Centralny Ośrodek
Sportu Akademickiego w Wilkasach
3. Czas trwania: 10.08.- 17.08.2018

(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
e-mail
4. Nazwa i adres szkoły
klasa

5. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na obozie
tel.

III.

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (np. na co

VI. Specjalne życzenia lub przeciwwskazania

dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich
dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

(data)

(podpis)

Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc

w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku.

(miejscowość, data)

(podpis ojca, matki lub opiekuna)

IV. Informacje pielęgniarki o szczepieniach lub przedstawienie książeczki zdrowia

z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienia ochronne (podać rok)
dur
, inne

tężec

, błonica

VIII. 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 pielęgniarki)

V. Oświadczenie, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestniczenie w
zajęciach rekreacyjno-sportowych (wypełnia rodzic lub opiekun)

(miejscowość, data)

(miejscowość, data)

(podpis rodzica/opiekuna)

(podpis lekarza lub pielęgniarki placówki wypoczynku)

