
ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA OBÓZ REKREACYJNY
 /Z ELEMENTAMI  PIŁKI   SIATKOWEJ/

1. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ………………………………………………   
    
     na obóz  do ośrodka kolonijnego „Geo-Sea” w Dźwirzynie w dniach   8 -20.08.2020 r.
             /wyjazd 8.08 - sobota ok. godz. 21.21, powrót 20.08 - czwartek ok. godz. 7.09/

………………………………………….                 ………………………………………….
imię i nazwisko matki                                                                                                                                  podpis

………………………………………….                 ………………………………………….
imię i nazwisko ojca                                                                                                                                    podpis

2. Biorę pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające 
    z nieprzestrzegania regulaminu obozu, a spowodowane przez moje dziecko
3. Jednocześnie informuję, że dziecko:

 choruje / nie choruje* na przewlekłe choroby................................................
……………………………………………………………………………………..
 zażywa / nie zażywa* na stałe leki…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
 jest / nie jest uczulone na*………………………………………………………….
 dobrze / źle* znosi jazdę autobusem, pociągiem, statkiem itp.
 inne uwagi………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

4. Potrzebuję rachunek z ośrodka,  potrzebuję dowód wpłaty z klubu,  nie potrzebuję żadnego 
    potwierdzenia wpłaty za pobyt dziecka na obozie /podkreśl właściwe/  
5. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz pomocy lekarskiej   
    mojemu dziecku. Zobowiązuję się do zwrotu ewentualnych kosztów związanych z    
    zakupem lekarstw dla mojego dziecka.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 
    zorganizowania i przeprowadzenia obozu.
7. Dane osobowe uczestnika:

 Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………..
 Adres zamieszkania ………………………………………………………………….
 PESEL………………………………………………………………………………..
 Telefon kontaktowy z rodzicem: …………………………………………………….

8. Potwierdzam prawidłowość powyższych informacji   …………………………………….
       czytelny podpis i data

*niewłaściwe skreślić 

          OPINIA LEKARZA   lub zgoda rodziców/opiekunów na wyjazd

Stwierdzam, że …………………………………………………………………......................................................
                                                                                                           imię i nazwisko dziecka

może  uczestniczyć w obozie rekreacyjnym (z elementami piłki siatkowej).
        

 

miejscowość / data         podpis lekarza /  rodzica-opiekuna

                          



REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW
OBOZU MKS BIELSKO-BIAŁA

/Dźwirzyno 2020/

„Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może 
mieć wpływ na bezpieczeństwo wielu osób!”
Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest:

1 Zawsze zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2 Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika obozu 

sportowego, opiekunów lub przewodników.
3 W czasie jazdy pociągiem nie otwierać okien i drzwi, nie wychylać się, nie 

przemieszczać się bez zgody opiekuna.
4 Nigdy nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
5 Przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
6 Respektować zakaz spożywania i posiadania wszelkich używek. W przypadku 

stwierdzenia ich posiadania lub spożycia kierownik obozu zobowiązany jest do 
powiadomienia rodziców i usunięcia z obozu.

7 Zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna, wszelkie niedyspozycje 
zgłaszać opiekunowi.

8 Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować ostrożność na ulicach oraz        
w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo, dbać      
o bezpieczeństwo swoje i innych.

9 Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
10 Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
11 Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
12 Zabrać ze sobą odpowiednie ubrania, uwzględniające porę roku i miejsce pobytu.
13 W miejscu noclegowym postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
14 Przestrzegać godzin ciszy nocnej i pozostawać w tym czasie w swoim pokoju.
15 Nigdy samowolnie nie opuszczać ośrodka.
16 Schody zawsze pokonywać wolnym krokiem.
17 Nie wychylać się z okien, przez balustrady balkonu.
18 Stosować zasady higieny osobistej, zawsze myć ręce przed posiłkami.
19 Posiłki spożywać w spokoju i ciszy.
20 Szanować urządzenia i sprzęt w ośrodku, dbać o czystość w pokojach.
21 W przypadku oddalenia się od grupy: wejść do lokalu użyteczności publicznej             

i telefonicznie skontaktować się z kierownikiem grupy.
22 Potwierdzić własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem                    

i przestrzegać zawartych w nim zasad.
23 W przypadkach niewłaściwego korzystania z telefonów komórkowych organizator

zastrzega sobie prawo /po rozmowie z rodzicem/    do odebrania telefonu. 

podpis zawodniczki

Zobowiązuje  się  do  odbioru  uczestnika  obozu  w  ciągu  24  godzin  w
przypadku  rażącego  złamania  zasad  regulaminu.  W  przypadku  braku
możliwości odbioru dziecka kierownik obozu organizuje powrót uczestnika
na  koszt  rodziców.  Niewykorzystane  środki  finansowe  uczestnika  nie
podlegają zwrotowi.

                                         podpisy rodziców /rodzica-opiekuna/


