
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU 
             

I INFORMACJA ORGANIZATORA

1. Termin Obozu (proszę zaznaczyć wybrany termin oraz sekcję ) : 

1    Turnus  25.06.2018- 06.07.2018  
1.Sekcja:  

KOSZYKARSKA   SPORTY WODNE NURKOWA TANECZNO-TEATRALNO-
WOKALNA

TENIS MULTISPORT

                                             Wyjazd     25.06.2018   o godz. 8:00    Powrót    06.07.2018 około godz. 14:00

2   Turnus  06.07.2018 – 17.07.2018. 

    KOSZYKARSKA    SPORTY WODNE     NURKOWA   TANECZNO-TEATRALNO-
WOKALNA

     TENIS    MULTISPORT  LEKKOATLETYKA

                                            
                                            Wyjazd      06.07.2018  około godz.  15.00           Powrót   17.07.2018  około godz.14.00

2. Miejsce wyjazdu z Gdyni autokarem:   Parking przy TESCO Gdynia-  Dąbrowa
3. Miejsce zakwaterowania: Hotel Polonez ul. Młynowa 51, Mrągowo  (pokoje2, 3 i 4osobowe)

4. Organizatorem wyjazdu jest firma  Sharks Travel.pl

II DANE UCZESTNIKA WYJAZDU (wypełniają rodzice)

1. Imię i nazwisko ............................................................................................ 2. Data urodzenia........................................................... 

3. PESEL                                                                                                             4. Adres zamieszkania    …...............................................................................

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

6. Rodzice

IMIĘ I NAZWISKO
TELEFON

KOMÓRKOWY
ADRES EMAIL

OJCIEC

MATKA

III INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA
1.Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

2. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej 

diecie. ..............................................................................................................................................................................................

........ .................................................................................................................................................................................................

3. Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem 

szczepień): tężec ………. ,błonica………….,dur…………….. inne………………………………… . 
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4. Na co dziecko jest uczulone (proszę podać, na co: np. nazwa leku, rodzaj pokarmu).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Jak znosi jazdę samochodem*? dobrze / źle/ ..........................................................................................................................

 *Jeśli źle, to prosimy o zaopatrzenie np. w aviomarin lub inny lek uzgodniony z lekarzem. Proszę podkreślić.

6. Czy przyjmuje stałe leki *? TAK / NIE

 *Jeśli przyjmuje leki, to prosimy o zaopatrzenie uczestnika w ten lek, a sposób dawkowania prosimy przekazać pisemnie wy-

chowawcy na zbiórce(załącznik do karty).

7. Czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary*?  A   O

* Proszę podkreślić A- aparat, O- okulary

8. Czy u dziecka zdiagnozowano objawy ADHD (zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi)  TAK / NIE.

Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach przewidzianych programem. 
Potwierdzam, że podałem (-am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki
na obozie. w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i opera-
cje. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (dz. u. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).

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

VI 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)

VII POWIEDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU

Dziecko przebywało na obozie w Mrągowie od  dnia 25.06.2018  / 6.07.2018 do dnia 6.07.2018 / 17.07.2018

     ..............................                                                                                                ....................................................................................       
                 (data)                                                                                                                                                (podpis kierownika wypoczynku)

VIII INFORMACJE KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKACIE
..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

     ..............................                                                                                                ....................................................................................       
                 (data)                                                                                                                                                (podpis kierownika wypoczynku)

IX INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WY-

POCZYNKU

..............................................................................................................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................................................................................................
   ..............................                                                                                                ....................................................................................       
                 (data)                                                                                                                                                (podpis wychowawcy wypoczynku)
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REGULAMIN OBOZU
Nadrzędnym celem Firmy „Sharks Travel”   jest zorganizowanie Uczestnikom,  jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich warunkach. Prosimy jednak pamiętać, że

wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniej -

sze zasady postępowania podczas pobytu.

1. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry (wychowawcom, instruktorom lub trenerom) oraz do aktywnego udziału we 

wszystkich zajęciach programowych.

2. Podczas trwania imprezy, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz uży -

wania narkotyków (środków odurzających). 

3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realiza-

cji programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska), z którymi zostają zapoznani

po rozpoczęciu imprezy.

4. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do za -

chowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie. 

5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 8.00, chyba że kierownik wypoczynku postanowi inaczej.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas trwania imprezy lub pozosta -

wione przez niego po zakończeniu imprezy w miejscu zakwaterowania oraz w środkach transportu.

7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez Uczestników, jeśli po przybyciu do miejsca

zakwaterowania nie zostały one oddane do depozytu, wskazanego przez opiekunów.

8. Uczestnicy bez zgody i nadzoru wychowawcy nie mogą korzystać ze sprzętu sportowego.

9. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszano -

wania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje

dziecko. 

10. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do

przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców czy powiadomienie szkoły. Poważne naruszenie zasad, a szcze -

gólności: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwu własnego lub innych uczestników grozi wydale -

niem z obozu bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną ob-

ciążeni rodzice. 

Uwaga: Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na miejsce wyjazdu oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższymi zasadami i zobowiązujemy się je przestrzegać:

Podpisy rodziców (opiekunów):   1.  ………………………………; 2……………………………………             Podpis uczestnika……………….…………………

                       

Załącznik 1

ORGANIZATOR: Sharks Travel
CZAS TRWANIA OBOZU: 25.06-06.07.2018 / 06-17.07.2018   Mrągowo

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Wyrażam zgodę na podawanie leków mojemu dziecku  ……………………….................……….  podczas trwania obozu 

przez wychowawcę Annę Wojciechowską.

NAZWA LEKU: .......................................................     DAWKOWANIE: ..................................

NAZWA LEKU: .......................................................     DAWKOWANIE: ..................................

                                                                                                              
  …………………………..                                                                              …………………………………….
……………………………….
     (miejscowość, data)                                                                                               (imię, nazwisko rodziców (opiekunów))     (podpisy rodziców(opiekunów))
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