OŚWIADCZENIE rodzica lub opiekuna
Wyrażam zgodę na wyjazd dziecka na wypoczynek z Klubem Sportowym „Stop And Go”
Syn/córka będzie przestrzegać regulaminu wypoczynku (treść regulaminu jest dostępna na
stronie www.stopandgo.com.pl).
3. Syn/córka jest świadomy(a), że celem obozu jest podniesienie ogólnej sprawności
fizycznej, rozwój umiejętności oraz aktywny wypoczynek.
4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nieprzestrzegania regulaminu Rada
Pedagogiczna w uzgodnieniu z organizatorem może podjąć decyzję o usunięciu dziecka
z wypoczynku na koszt rodziców.
5. Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone
przez moje dziecko.
6. Przyjmuję do wiadomości, że organizator nie zwraca kosztów za niewykorzystane dni
pobytu na obozie.
7. Przyjmuję do wiadomości, że organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za
zagubione rzeczy. Wszystkie wartościowe przedmioty oraz pieniądze należy zdeponować
u wychowawcy.
8. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikowanie wizerunku mojego dziecka
w internetowych relacjach z „Życia Obozowego” i materiałach związanych z działalnością
statutową Klubu Sportowego.
9. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na sprawdzanie stanu czystości skóry głowy
i włosów.
10. Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu właściwej opieki w czasie trwania wypoczynku. W przypadku zaistnienia
zagrożenia zdrowia lub życia wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na hospitalizację
dziecka po telefonicznym powiadomieniu.
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KARTA KWALIFIKACYJNA
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
TURNUS I
pieczęć organizatora

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku¹
 kolonia
 zimowisko
x obóz

 biwak
 półkolonia.
 inna forma wypoczynku ……
2. Termin wypoczynku: 04.08-15.08.2018r.
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku:
LIMBA GRAND & RESORT, ul. Kośne Hamry 15c, 34-520 Poronin
Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym² ……nie dotyczy…..
Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą …..nie dotyczy…..

.....Warszawa 10.05.2018r.......
(miejscowość, data)

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

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię (imiona) i nazwisko
………………………………………………………………………………………………………......
2. Imiona i nazwiska rodziców

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

………………………………………………………..

(data)

(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

……………………………………………………………………………………………………...…...
……………………………………………………………………………………………………...…...
3. Rok urodzenia …………………………………………………………………………………...…...
4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………..………..…….
……………………………………………………………………………………………………...…...
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców³ ………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………...…...
6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika
wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku:

*niepotrzebne skreślić

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

