
               KARTA  KWALIFIKACYJNA  UCZESTNIKA 

NAZWA  IMPREZY     OBÓZ SPORTOWO   -  WYPOCZYNKOWY  -   ZGODA  NA  WYJAZD 

TERMIN IMPREZY    26.07.2020 r.     – 08.08.2020 r. 

ADRES PLACÓWKI    -  m. Głębokie nad J. Głębokie. 

                                      POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW DANYCH DZIECKA 

1.NAZWISKO i IMIĘ     -                   ………………………………………………………………………………. 

2.DATA URODZENIA                        …………………………………………………………………………………………………     

3.IMIONA RODZICÓW                      ………………………………………………………………………………………………… 

4.ADRES ZAMELDOWANIA              ………………………………………………………………………………………............ 

5.TELEFON KONTAKTOWY W TRAKCIE TRWANIA OBOZU              ……………………………………………………   

6. PESEL                                                                                                 ……………………………………………………..... 

7.     DATA PODPIS  Rodzica   -                                             ………………………………          ….......................... 

                                          INFORMACJE RODZICÓW NA TEMAT ZDROWIA DZIECKA 

1. Czy dziecko  było zarażone  KORONOWIRUSEM – COWID 19                              ….................................. 

2.Czy dziecko przebywało na kwarantannie w ostatnich 2 tygodniach.        ….............................. 

3.Czy dziecko miało styczność z osobami na kwarantannie lub  osobami zakażonymi w ostatnich 2 tyg .     …................................. 

4. Podejrzenie dziecka jako nosiciela lub zakażenia koronowirusem dziecko winno być odebrane w ciągu 12 godz. z obozu sportowego - 

    podpis    …......................................................... -  wyrażam zgodę 

4. Dolegliwości lub objawy, które występują u dziecka*: omdlenia, drgawki z utratą przytomności, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi,  częste 

krwotoki z nosa, ataki duszności, bezsenność, przewlekły kaszel, szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, bóle stawów, lęki, nocne moczenie , urazy 

kończyn,    …........................................................................................................................................................................................................................... 

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

5.PRZEBYTE CHOROBY;        ………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

6.UCZULENIA;                        ………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

7.PRZYJMUJE STAŁE LEKI, DAWKOWANIE;     …..………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

8.CHOROBA LOKOMOCYJNA; tak/nie, aparat ortodontyczny; tak/nie, okulary; tak/nie, inne;   …………………………............................................................... 

9.W ostatnim roku dziecko przebywało w szpitalu,(jeżeli tak-proszę podać powód         

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

7.W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na leczenie, niezbędne zabiegi diagnostyczne i operacje. 

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

8. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za skutki wszystkich znanych mi, a nieujawnionych chorób i urazów dziecka. 

   Tak   -   …..........................................     ,        Nie    -     …...................................................... 

 Miejscowość, data podpis………………………………………………………………………………………………………. 

                                               WNIOSEK O WYSŁANIE DZIECKA NA OBÓZ 

1. Przyjmuje do wiadomości, że; 



   •   Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie oraz , poleceń kadry (kierownika, wychowawcy,             

instruktorów . 

     •    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu na 

obozie i w środkach transportu. 

      •    Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu, alkoholu, narkotyków i środków odurzających. 

      •    Rodzice (opiekunowie) są odpowiedzialni  materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność 

cywilno  - prawną. 

2. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub środków odurzających wyrażam zgodę na badanie dziecka alkomatem lub testami 

narkotykowymi. 

3. Jako prawny opiekun oświadczam, że nie pozwalam mojemu dziecku na spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz posiadanie i używanie środków 

odurzających. W przypadku złamania obowiązującego na obozie zakazu, zobowiązuje się do odebrania dziecka z placówki wypoczynku na koszt własny. Z tego 

tytułu Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni obozu. 

4. Wyrażam zgodę na udział dziecka w obozie oraz na branie czynnego udziału w zajęciach ujętych w programie imprezy. PŁYWANIE,  jak również (rowerem 

wodnym, kajakiem )  , WYCIECZKI PIESZE , ZAJĘCIA SPORTOWO  RUCHOWE W TERENIE .                                         

5. Zakaz oddalanie się z miejsca obozu sportowego bez zezwolenia  w trakcie zajęć , ciszy poobiedniej lub nocnej. 

6. W razie nie zastosowania się do regulaminu obozu sportowego , obozowicz będzie wydalony z obozu na koszt własny. 

7. Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w karcie, programie imprezy oraz z treścią „Warunków uczestnictwa”, które przyjmuje 

do wiadomości i akceptuje. 

 

Miejscowość,-…………………………………… data………………………………….. 

 

 podpis  - Rodzica ……………………………………            i                                                            obozowicza- ……………………………………………………………. 

 


