KARTA KWALIFIKACYJNA
zgrupowania letniego w Gołuniu
I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku: obóz szkoleniowo-rekreacyjny.
2. Hotel Gołuń w Gołuniu, 83-406 Węglikowice
3. Czas trwania wypoczynku (właściwe podkreślić):
I turnus: 8 VII – 19 VII.2018
II turnus: 19 VII – 30 VII.2018
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię i nazwisko dziecka ..................................
2. Data urodzenia ...........................................
3. Adres zamieszkania .............................................................................
4. telefon(y) rodziców (opiekunów) ...........................................................
5. PESEL ......................................
6. Waga ….......... Wzrost ..............
7. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku:
........................................................................................................................
8. E-mail..............................................
9. 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)
...............................................................
...............................................................
...............................................................
……………………………………………..
……………………………………………..
10. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ................,
błonica ............, dur ................., inne .............
....................
(data)

.............................
(podpis rodziców lub opiekuna prawnego)

III. Zobowiązania i oświadczenia rodziców/opiekunów:
1. Ja ………………………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na podejmowanie aktywności fizycznej przez moje dziecko podczas
obózu szkoleniowo-rekreacyjnego w zakresie żeglarstwa oraz innych sportów
rekreacyjnych. Dziecko nie wykazuje jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania żeglarstwa i uczestnictwa w obozie .
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie
kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
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3. Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą
pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia dziecka.
4. Akceptuję regulamin obozu dostępny na stronie internetowej: www.ykstal.org.pl
5. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w materiałach
YK Stal Gdynia na stronie internetowej, profilu facebook, a także w prezentacjach
promocyjnych w celach marketingowych.
6. Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka do 15 VI 2018r.
.......................
(data)

................
(podpis matki, ojca lub opiekuna)

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu, oraz do poleceń wychowawców.

2.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy
pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu.

3.

W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego naruszenia reguł zgrupowania,
uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny (rodziców, opiekunów).

4.

Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas
podróży lub pobytu na obozie

5.

Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste).

6.

W przypadku rezygnacji lub wcześniejszego wyjazdu ze zgrupowania opłata nie podlega zwrotowi.

Ja niżej podpisany oświadczam, że warunki na obozie są mi znane.
.......................................................

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

podpis rodziców (opiekunów)

podpis uczestnika
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