KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku: Obóz rekreacyjny z elementami Aikido
2. Czas trwania wypoczynku: 24/06/19- 04/07/19
3. Adres: Ośrodek szkoleniowo–sportowy LZS „Jagna”, Nowa Bystrzyca 74, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

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

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

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

1. Imię (imiona) i nazwisko ……………………………………………………………………………………….......
2. Imiona i nazwiska rodziców........................................................................................................................................
3. Rok urodzenia..............................................................................................................................................................
4. Adres zamieszkania ….................................................................................................................................................
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców....................................................................................................................
6. Numer telefonu rodziców w czasie trwania wypoczynku............................................................................................
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach
wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
społecznym...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co
uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi
aparat ortodontyczny lub okulary)
…..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
9. Dane o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowie z aktualnym
wpisem szczepień):
tężec.............................................................................................................................................................................
błonica..........................................................................................................................................................................
dur................................................................................................................................................................................
inne...............................................................................................................................................................................
oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku …..........................................................................................................
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 późń. zm.)).
..........................................
(data)

…...........…......................................................
(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO
UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

Postanawia się:

□Zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
□Odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu
…...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
........................................

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

(data)

(podpis organizatora wypoczynku)

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU
WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał na ............................................................................................................................................
(adres miejsca wypoczynku)

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

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

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE
TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE

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

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

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU

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

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

..................................................
(podpis wychowawcy wypoczynku)

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/lub 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,
stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu samego uczestnika lub innych osób.
..............................................
Podpis Rodziców

Warunki jakie musi spełnić dziecko i jego rodzice, żeby móc samodzielnie funkcjonować
na obozie rekreacyjnym z elementami aikido.
Czynności samoobsługowe:
- dziecko powinno rozpoznawać swój bagaż i wiedzieć, co w nim ma!
- powinno umieć spakować swoje rzeczy!
- musi być w stanie unieść własny bagaż i wnieść go do pokoju na piętrze (walizki na kółkach mile widziane)
- 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. (Oczywiście nie dotyczy to nietolerancji pokarmowych opisanych w karcie)
 JEŻELI DZIECKO PRZYJMUJE NA STAŁE LEKI, PROSIMY O PISEMNE ZEZWOLENIE
NA ICH PODAWANIE ORAZ SPAKOWANIE LEKÓW W OSOBNĄ
TOREBKĘ/REKLAMÓWKĘ PODPISANĄ IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA, ORAZ
BARDZO DOKŁADNE OPISANIE DAWEK I CZASU PODANIA LEKU!
 WSZYSTKIE LEKI MUSZĄ ZOSTAĆ ODDANE DO DEPOZYTU NA ZBIÓRCE PRZY
WYJEŹDZIE! BEZ WYJĄTKU!
 DZIECI NIE MOGĄ MIEĆ PRZY SOBIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ANI
TABLETÓW!!!
 TELEFONY, TABLETY ITP. 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!!!
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Co zabieramy:
wygodne buty do chodzenia po górach (NIE NOWE!!!), buty sportowe na salę gimnastyczną z
niebrudzącą podeszwą oraz dodatkowe buty sportowe do zabaw na podwórku, klapki do chodzenia
po ośrodku,
kurtkę przeciwdeszczową,
kimono lub inny strój sportowy do ćwiczenia na macie (w tym długie spodnie),
kieszonkowe- najwyżej 50zł (przydatny jest mały portfel i pieniądze w bilonie lub małych nominałach)
krem z filtrem UV,
mały plecaczek na wycieczki- mile widziany 
nakrycie głowy,
duży ręcznik kąpielowy + mały ręczniczek do wycierania rąk,
piżama,
ciepła bluza 2szt. na wieczorne zabawy przy ognisku,
długie spodnie- co najmniej dwie pary,
krótkie spodenki,
bielizna-majtki, skarpetki (po jednej parze na każdy dzień + jedna zapasowa + worek na brudną
bieliznę)
koszulki z krótkim rękawem po jednej na każdy dzień + jedna zapasowa,
strój na dyskotekę,
dwie butelki z wodą mineralną niegazowaną 0,5 l- będzie stały dostęp do wody, dzieci będą mogły je
uzupełniać,
karty, gry planszowe, zabawki nieelektroniczne mile widziane!
długopis, kredki, cienki zeszyt.

Opiekunowie będą wyposażeni w spray na kleszcze i komary i komisyjnie będziemy psikać wszystkie
dzieci przed wyjściem do lasu. Nie ma potrzeby dawać dziecku dodatkowego sprayu.
Na wyposażeniu będzie też apteczka z plastrami, octeniseptem, wapnem, fenistilem, tabletkami do ssania na
gardło, rutinoscorbinem, acutol (plaster w sprayu) i urofuraginum. Przed podaniem CZEGOKOLWIEK
będziemy dzwonić do Państwa z prośbą o pozwolenie. Za wyjątkiem przyklejania plastrów... to będziemy robić
bez dzwonienia... Bez dzwonienia będziemy również pocieszać i przytulać wasze dzieci, jeśli będą tego
potrzebować.
Pozdrawiam
Katarzyna Masztalerz
Fundacja Mały Samuraj

