KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA
PIŁKARSKIE FERIE Z PIASTEM
Dwór Rychwałd
14-20 stycznia / 20-26 stycznia 2019 r.

INFORMACJE OGÓLNE NT. UCZESTNIKA ZGRUPOWANIA
1.Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………........
2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………........
3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………….......
4. Numer PESEL uczestnika zgrupowania………………………………………………………........
5. Nazwa i adres szkoły………………………………………………………………………........
6. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na zgrupowaniu (jeśli inny niż w pkt.3)
……………………………………………………………………………………..............................
7. Numer kontaktowy rodziców(opiekunów)………………………………………......

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości ____ PLN.

...................................…………………….
podpis rodzica, opiekuna
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)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
.....………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
.....………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
INNE WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT DZIECKA:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
.....………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
............................................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE RODZICÓW(OPIEKUNÓW)
Stwierdzam, że podałem(-am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej
opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku.
Wyrażam zgodę na pobyt mojego dziecka ……………………………………………… w obozie PIŁKARSKIE FERIE Z PIASTEM 2019

.....……..................…………………………
podpis rodzica, opiekuna
Wyjazd na obóz jest dofinansowany ze środków budżetu gminy Skawina

REGULAMIN OBOZU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
PIŁKARSKIE FERIE Z PIASTEM
14-20 STYCZNIA / 20-26 STYCZNIA 2019
Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:
1. Pełnego wykorzystania programu obozu.
2. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku i na
obiektach sportowych dedykowanych do prowadzenia zajęć.
3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka.
4. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
5. Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach (poza godzinami
treningów oraz posiłków).
6. Przyjmowania gości podczas obozu w uzgodnieniu z kadrą obozu.
Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:
1.
2.
3.
4.
5.

Przestrzegania harmonogramu dnia.
Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
Czynnego uczestnictwa w zajęciach.
Wykonywania poleceń kadry obozu: trenerów, opiekunów.
Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego
w ośrodku.
6. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę
odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie
7. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.
Uczestnikom obozu zabrania się:
1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.
2. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania
środków odurzających.
3. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych,
ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych
uczestników.
4. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
5. Przebywania w innych pokojach między godziną 22:00 a 7:00 rano.
6. Wynoszenia naczyń ze stołówki.
7. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
8. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami
przeciwpożarowymi.
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:
1. Upomnienie
2. Nagana udzielona przez trenera
3. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów

……………………………………………….
Wyjazd na obóz jest dofinansowany ze środków budżetu gminy Skawina

