KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
Active-zone.pl Michał Fąferek
ul. Gryfa Pomorskiego 32 81-572 Gdynia
NIP: 586-223-70-79
nr konta: 03 1050 1764 1000 0091 3044 8302
tel.: 731 885 881

I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku: Obóz rekreacyjno-sportowy
2. Adres : Okoniny Nadjeziorne ośrodek „Cztery korty”
3. Czas trwania wypoczynku: 13-21 lipca 2016
……………………………..

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

(miejscowość, data)

(podpis organizatora wypoczynku)

_______________________________________________
II. DANE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię i nazwisko dziecka ................................………………………………………………...
2. Data urodzenia .........................................…………………………………………………....
3. Adres zamieszkania .................…………………..………………………....………………...
4. Nazwa i adres szkoły .....................…………………………………………….klasa ............
5. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku:
......................................................................................................................………………..….
............…………………………………………………….telefon ............................................
........................................

…………………….......................

(miejscowość, data)

(podpis rodzica lub opiekuna)

_________________________________________________
III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w
jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
.............................................................……………………………………………………...…..
.............................................................………………………………………………………….
.............................................................………………………………………………………….
.............................................................………………………………………………………….
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE
O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI
DZIECKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU.
……………………………
(miejscowość, data)

...………………….........................
(podpis rodzica lub opiekuna)
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____________________________________________________________
IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ................................, błonica ..........……...…………,
dur ...............…………………., inne ................................. .
...........................................
(miejscowość, data)

...................................................................
(podpis lekarza, pielęgniarki lub rodzica)

________________________________________________________
V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O UCZESTNIKU WYPOCZYNKU
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy - wypełnia rodzic lub
opiekun)
.............................................................…………………………………………………….……
.............................................................………………………………………………………….
.............................................................………………………………………………….………
.............................................................……………………………………………………….....
............................................
(miejscowość, data)

..…………………………........................
(podpis wychowawcy lub rodzica, opiekuna)

_____________________________________________________________
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnik zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez wychowawców,
trenerów; stosować się do regulaminów obozu, ośrodka oraz poleceń wychowawców.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt, rzeczy wartościowe oraz pieniądze
nieoddane w depozyt wychowawcy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której szkoda powstała z winy
organizatora, jego kontrahentów lub podwykonawców.
3. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości (legitymację szkolną lub
dowód osobisty).
4. Na obozie obowiązuje zakaz posiadania i używania: alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych środków
odurzających. Zabronione jest również posiadanie i używanie fajek wodnych i e-papierosów.
5. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w
obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisów przeciwpożarowych,
poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska), z którymi zostanie
zapoznany po rozpoczęciu imprezy.
6. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca
prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi
obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie, a także zwyczajami panującymi w danym kraju.
7. W przypadku palenia papierosów, posiadania i spożywania alkoholu albo innych środków
odurzających lub poważnego naruszania regulaminu obozu, uczestnik zostanie wydalony z placówki
wypoczynku na koszt własny rodziców (opiekunów).W takim przypadku rodzic
(opiekun
prawny) uczestnika jest zobowiązany odebrać dziecko w przeciągu 48 godzin.
8. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich
dziecko podczas pobytu na obozie.
9. Rezygnacja z imprezy po jej rozpoczęciu, skrócenie pobytu (z winy uczestnika czy na wniosek rodzica)
lub niewykorzystanie części świadczeń nie upoważnia do zwrotu kosztów.
10. Niniejsze warunki stanowią integralną cześć ogólnych warunków uczestnictwa, dostępnych na życzenie
klienta u organizatora.
1.

…………………………………..
(podpis uczestnika)

……………………………………
(podpis rodzica, opiekuna)
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