KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku: Obóz rekreacyjny z elementami Aikido.
2. Adres: Ośrodek szkoleniowo–sportowy LZS „Jagna”, Nowa Bystrzyca 74, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
3. Czas trwania wypoczynku:

□turnus dziecięcy: 25.06.18- 02.07.18
□turnus młodzieżowy: 02.07.18- 12.07.18
..............................................
(miejscowość, data)

....................................................
(podpis organizatora wypoczynku)

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O PRZYJĘCIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU

1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………......
2. Data urodzenia .........................................
3. Adres zamieszkania ................................................................................ telefon ...............................…………………
4. Nazwa i adres szkoły ............................................................................. klasa ..................................…………………
5. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku:
..........................................................................................................................................................................................
telefon ........................................................... e-mail.....................................................................................................
6.

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości:

□turnus dziecięcy- 1150zł- słownie jeden tysiąc, sto pięćdziesiąt złotych.
□turnus młodzieżowy-1300zł- słownie- jeden tysiąc, trzysta złotych.
..........................................
(miejscowość, data)

................................................
(podpis ojca, matki 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)

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

NUMER PESEL : ...........................................................
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM (EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE
O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI
W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU.

..............................................
(data)

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

IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH

lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ......................, błonica ......................, dur ..........................
inne ...........................
..........................................
(data)

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

V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU (w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy
-wypełnia rodzic lub opiekun)

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

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

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

(data)

(podpis wychowawcy lub rodzica- opiekuna)

VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA

Postanawia się:
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek
2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze
względu: ..............................................................................................................................................................
........................................

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

(data)

(podpis)

VII. POTWIERRDZENIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU

Dziecko przebywało na ............................................................................................................................................
(forma i adres placówki wypoczynku)

od dnia ........................................ do dnia ............................................... 20 ...........r.
........................................
(data)

..................................................
(czytelny podpis kierownika wypoczynku)

VIII. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU
W PLACÓWCE WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka

........................................
(data)

..................................................
(podpis lekarza lub pielęgniarki placówki wypoczynku)

IX. UWAGI i SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU
PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU

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

........................................
(miejscowość, data)

..................................................
(podpis wychowawcy-instruktora)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III, IV i VIII karty kwalifikacyjnej
w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.
........................................
(data)

..................................................
(podpis wychowawcy lub rodzica- opiekuna)

DEKLARACJA RODZICÓW:

W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu obowiązującego na obozie/kolonii
organizowanym przez „Fundację Mały Samuraj”, zobowiązujemy się do natychmiastowego odebrania
dziecka na własny koszt z ośrodka po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem obozu.
DRASTYCZNE NARUSZENIE REGULAMINU OBOZU TO MIĘDZY INNYMI:






samowolne oddalenie się z obozu,
agresywny i wulgarny stosunek do kolegów, koleżanek i kadry obozu,
świadome niszczenie wyposażenia ośrodka,
odurzanie się lub stosowanie wszelkiego rodzaju używek np. narkotyki, alkohol, palenie papierosów.
łamanie reguł bycia razem ustalonych przez obozowiczów i kadrę.
..............................................
Podpis Rodziców

DEKLARACJA UCZESTNIKA:
-Będąc na

obozie/kolonii zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących regulaminów
i włączenia się do realizacji programu.
...........................................
/podpis uczestnika/

Warunki jakie musi spełnić dziecko i jego rodzice, żeby móc samodzielnie funkcjonować
na obozie rekreacyjnym z elementami aikido.
Czynności samoobsługowe:
- dziecko powinno wiedzieć co ma w walizce/ torbie/ plecaku!
- powinno umieć spakować swoje rzeczy!
- musi być w stanie unieść własny bagaż, i wnieść go do pokoju na piętrze!!!
- dziecko musi umieć się samodzielnie wykąpać, umyć zęby, zadbać o codzienną zmianę bielizny (musi umieć
na wszelki wypadek wyprać sobie skarpetki i majtki),
- dziecko musi się samodzielnie ubierać i rozbierać oraz wiązać buty na sznurówki (jeśli zabiera takie buty na
obóz),
- jeśli dziecko ma kimono z pasem musi umieć samodzielnie wiązać pas,
- dziecko zostawia WSZYSTKIE gry elektroniczne ORAZ TELEFON KOMÓRKOWY w domu!
 NIE PRZYJMUJEMY DZIECI PO NIEDAWNO PRZEBYTYCH URAZACH- ZŁAMANIA,
ZWICHNIĘCIA, NIEDOLECZONE DO KOŃCA CHOROBY!
 NIE PRZYJMUJEMY DZIECI Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA LUB DZIECI, KTÓRE MAJĄ
SZCZEGÓLNE NAWYKI ŻYWIENIOWE I ODMAWIAJĄ ZJADANIA ZWYKŁYCH POSIŁKÓW
NA STOŁÓWCE.
 NIE PODAJEMY DZIECIOM LEKÓW!
 DZIECI NIE MOGĄ MIEĆ PRZY SOBIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH!!!
 TELEFONY BĘDĄ KONFISKOWANE I ODDAWANE DOPIERO W DNIU WYJAZDU DO
WROCŁAWIA!
 DYŻURNY TELEFON OBOZOWY, NA KTÓRY BĘDZIE MOŻNA DZWONIĆ DO DZIECI TYLKO
I WYŁĄCZNIE W GODZINIE CISZY POOBIEDNIEJ TO:

+48 570 517 544
PROSIMY NIE DZWONIĆ CODZIENNIE I ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM NIE ZA DŁUGO- TAK, ABY
INNI RODZICE ZDĄŻYLI SIĘ DODZWONIĆ DO SWOJEJ POCIECHY 
Telefon ten będzie wyłączany na resztę dnia. Podczas zajęć nie odbieramy telefonów bo opiekujemy się
waszymi dziećmi!!! Dbamy o to, by dobrze się bawiły i były bezpieczne! Każdą wątpliwość natychmiast
konsultujemy z rodzicami i nie wahamy się do Państwa dzwonić nawet o bardzo późnych lub bardzo wczesnych
porach dnia- jeśli zajdzie taka potrzeba!!!
Co zabieramy:
- wygodne buty do chodzenia- NIE NOWE!!!
- kurtkę przeciwdeszczową,
- strój kąpielowy,
- kimono lub strój do ćwiczenia na macie,
- krem przeciwko komarom i kleszczom(NIE SPRAY)
- klapki do chodzenia po ośrodku,
- kieszonkowe- najwyżej 50zł- na miejscu nie ma bankomatu ani budki tel.- nie dawać kart!
- krem z filtrem UV,
- mały plecaczek na wyjścia do miasta- mile widziany 
- nakrycie głowy,
- buty sportowe

………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna

