
VII. DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE SPORTOWO – 
WYPOCZYNKOWYCH STOWARZYSZENIA INSTRUKTORÓW I TRENERÓW 
KAJAKARSTWA. 
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest brad udział we wszystkich zajęciach 
organizowanych przez wychowawców, stosowad się do regulaminów obozu,  
ośrodka oraz poleceo wychowawców. 
2. Uczestnik powinien zabrad ze sobą niezbędny ekwipunek. 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV  
i przedmioty wartościowe uczestników (np. telefony komórkowe, aparaty 
fotograficzne, „psp”, itp.). 
4. Uczestnik zobowiązany jest zabrad ze sobą odpowiedni dowód tożsamości 
(legitymacja szkolna). 
5. Na obozie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych  
używek. 
6. W przypadku poważnego naruszania regulaminu obozu (m.in. zakaz palenia 
tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, itp.) uczestnik zostanie wydalony  
z placówki wypoczynku na koszt własny (rodziców lub opiekunów). 
7. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialnośd za 
szkody wyrządzone podczas pobytu na obozie. 
8. Uczestnik obozu nie może posiadad niebezpiecznych zabawek i przedmiotów 
(pistolety na kulki, scyzoryki, itp.) Takie przedmioty będą konfiskowane 
i oddawane rodzicom. 
 
 
 
                                                                               ............................................................................................ 

                                                                                (podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU  
 

1. Forma wypoczynku:   obóz rekreacyjno - sportowy 

2.  Termin wypoczynku: 9.08.2017-19.08.2017 

3.  Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji :  Ośrodek Wczasowy „Bory Tucholskie” 

Okoniny Nadjeziorne, 89-530 Śliwice, woj. kujawsko-pomorskie 

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

      ( miejscowośd, data)                                                                      (podpis i pieczęd organizatora turystyki) 

                                   
Obóz dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
 
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 lub numer telefonu osoby wskazanej przez 
pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku:  
 
……………............................................................................................................................................................................ 
 

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

http://www.google.pl/imgres?sa=X&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=5Lz-MULyqC_xUM:&imgrefurl=http://www.msport.gov.pl/&docid=Uc3BXUU3lZRBMM&imgurl=https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/portals/logos/3962/original/Ministerstwo_Sportu_i_Turystyki_Rzeczypospolitej_Polskiej.png?1363078119&w=412&h=103&ei=uuVIUqyROavp4gSLxoHoDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:90,s:0,i:367&iact=rc&page=5&tbnh=78&tbnw=314&start=72&ndsp=20&tx=105&ty=40


 

7. Informacja o szczególnych 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 stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary): 
 

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

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

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

O szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia  
z aktualnym wpisem szczepieo): 

Tężec: ……………………………………………………………………… 
Błonica:…………………………………………………………………… 
Dur:………………………………………………………………………….. 
Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

oraz nr PESEL uczestnika wypoczynku:   
            

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej  na potrzeby niezbędne 
do zapewnienia bezpieczeostwa 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 poźo. zm.). 
 
 
....................................................................                     ............................................................................................ 

                   (data)                                                      (podpis rodzica /pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 
 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU:  
Postanawia się: 
  Zakwalifikowad i skierowad uczestnika na wypoczynek 
  Odmówid skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu: 

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

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

                          (data)                                                                 (podpis organizatora wypoczynku) 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 
Uczestnik przebywał na obozie sportowo-wypoczynkowym Stowarzyszenia Instruktorów  
i Trenerów Kajakarstwa w Ośrodku Wczasowym  „Bory Tucholskie” Okoniny Nadjeziorne, 
89-530 Śliwice, woj. kujawsko-pomorskie,  
 
od dnia (dzieo,miesiąc,rok): ………….….………… do dnia (dzieo,miesiąc,rok):….………..………….…….  
 
 
 
        ..............................................                                             ...................................................................................  

                          (data)                                                                      (podpis organizatora wypoczynku) 
 
V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ CHOROBACH 
PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

                          (data)                                                                      (podpis organizatora wypoczynku) 
  
 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE 
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

                          (data)                                                                      (podpis wychowawcy wypoczynku) 
 


