KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU AKADEMII
BRAMKARSKIEJ
I. INFORMACJA ORGANIZATORA OBOZU:

Obóz sportowo - wypoczynkowy (letni / zimowy) od 14.01 do 19.01.2019
Adres placówki:
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
Korzecko 1C, 26-060 Chęciny

II. WNIOSEK RODZICÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ
WYPOCZYNKU

1.Imię i Nazwisko dziecka …………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………
3. Numer PESEL uczestnika obozu ……………………………………………………………
4. Nazwa i adres szkoły………………………………………………………………………..
5. Adres rodziców(opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku
…………………………………………………………………………………......................…
6. Numer kontaktowy rodziców (opiekunów)………………………………………………….

…………………….
Podpis

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np.: na

co dziecko jest uczulone, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat
ortodontyczny lub okulary)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej
opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku.
W

RAZIE

ZAGROŻENIA

ŻYCIA

DZIECKA

ZGADZAM

SIĘ

NA

JEGO

LECZENIE

SZPITALNE,

ZABIEGI

DIAGNOSTYCZNE, OPERACJE. STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM(AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE
MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU MU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU

……………………………….
data

………………………………………………..
podpis rodzica, opiekuna

IV. OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Wyrażam Zgodę na pobyt mojego dziecka …………………………………………………na
Obozie sportowo – wypoczynkowym ( piłka nożna ) w Korzecku w terminie 14.01.2019 do
19.01.2019.
Wyrażam zgodę na transport prywatnym samochodem osobowym w trakcie trwania obozu.
………………………………
podpis rodziców, opiekunów

WARUNKI UCZESTNICTWA NA OBOZIE
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu i ośrodka, gdzie jest
organizowany oraz do poleceń trenerów.
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości i aktualną
legitymację szkolną – WAŻNE !!!
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny - telefony i inne
rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz
w środkach transportu.
4. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego
naruszenia reguł obozu, uczestnik zostanie wydalony z obozu na koszt własny (rodziców,
opiekunów).
5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.
6. Uczestnik obozu został poinformowany o całkowitym zakazie opuszczania terenu hotelu
oraz kąpieli w basenie bez zgody trenera.
7. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do punktualnego transportu uczestnika obozu na
miejsce zgrupowania oraz do odebrania uczestnika po jego zakończeniu.
Ja niżej podpisany oświadczam, że warunki na obozie są mi znane.

......................................................
podpis rodziców (opiekunów)

Rozmiar koszulki syna / córki uczestnika obozu …………………………….

