
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin uczestnika obozu 

1. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania wszystkich regulaminów obozowych  
tj. regulaminu kąpieli, poruszania się po drodze, transportu autokarem, przestrzegania  V Zasad Taekwon-do 
oraz Regulaminu Dojang , 

2. Uczestnik ma obowiązek: 
  uczestniczenia w zajęciach programowych organizowanych przez kadrę obozu 
 dbać o higienę osobistą przestrzegać zasad dystansu społecznego  i czystość w swoich domkach oraz 

innych pomieszczeniach (łazienki, toalety, prysznice, korytarze, szatnie, sala treningowa oraz okolice 
obiektu zakwaterowania)  

 pilnować kluczy do swoich domków, wychodząc zostawiać je u trenerów (wychowawców) 
  wszelkiego rodzaju dolegliwości zgłaszać niezwłocznie do trenera (wychowawcy).  
 zdrowego odżywiania (nie jedzenia chipsów, słodyczy i picia napojów typu cola) 

3. Nie wolno zażywać żadnych leków bez wiedzy wychowawców. 
4. Do przewidzianego na koniec obozu egzaminu, będą mogli przystąpić tylko uczestnicy ze 100% obecnością na 

treningach,  
5. Wyjście poza teren ośrodka, w którym odbywa się zgrupowanie może odbywać się tylko w  zorganizowanej 

grupie pod opieką i za zgodą trenerów/wychowawców.  
6. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia napojów alkoholowych i używania innych 

środków odurzających.  
7. Uczestnik ma prawo występowania z inicjatywą i współtworzenia programu obozu.  
8. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00 - 7.00, z wyjątkiem zajęć planowych organizowanych przez kadrę 

obozową w godzinach ciszy nocnej.  
9. Uczestnik ma obowiązek dostosowania się do ustaleń obozowych.  
10. Uczestnik ma obowiązek dbać o mienie obozowe, a w przypadku zaistniałych szkód (spowodowanych 

umyślnie) odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.  
11. Uczestnika obowiązują ogólnie przyjęte zasady i normy postępowania w społeczeństwie.  
12. Uczestnikowi zabrania się narażać zdrowie i życie własne oraz innych uczestników obozu  

i kadry.  
13. Zabrania się opuszczania domków po ciszy nocnej oraz przebywania w domkach innych uczestników obozu 

po ciszy nocnej. 
14. Uczestnikom obozu zabrania się zabierania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

Kierownictwo oraz Kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, telefony 
komórkowe, rzeczy wartościowe, ubrania obuwie itp.,  

15. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, wydalenie z obozu. 
 

W przypadku nieprzestrzegania w/w regulaminu Kierownik obozu ma prawo do ukarania uczestnika, włącznie z 
wydaleniem z obozu z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie rodziców (opiekunów), szkoły oraz 
naliczeniem kosztów związanych z wydaleniem uczestnika.  
 
Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem i wyrażam zgodę na przestrzeganie jego 
postanowień.  

 
....................................................................... ........................................................................  
podpis uczestnika zgrupowania  oraz podpis rodzica (opiekuna) nieletniego 

 
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)  
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody  na umieszczenie zdjęć z obozu z udziałem syna/córki na 
stronie fanpage oraz www Klubu. 
 
 
…………………..    …………………………………….. 
  (data)                                                                 (podpis rodzica lub opiekuna) 
 
 

Klub Sportowy Taekwon  
ul. Gregorkiewicza 76 
83-050 Bielkówko 
Tel 601 180 719 
 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU   
 
1. Forma  wypoczynku  Obóz sportowy 
2. Termin wypoczynku 27.07-6.08.2020 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku  Ośrodek SAWA Junoszyno, ul.Bursztynowa 

107, 82-103 Stegna 

………………………………….                 …………………………………………. 
          (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 (w przypadku uczestnika niepełnosprawnego)  

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

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego 

uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku ……………………………………... 

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

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

.Zobowiązuje się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości: 

 ……. zł słownie ………………………… zł - wypoczynek nieodpłatny 

     

……………………………                                ………………………………………                                    
   (miejscowość, data )                                               (podpis ojca, matki lub opiekuna) 
  
 



 

 
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 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 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 późn. zm.), *. 
 

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

(data)                                                 (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 

 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

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

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

        (miejscowość, data)                                       (podpis wychowawcy wypoczynku) 

 

 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU  

Postanawia się/właściwe zaznaczyć znakiem/:  

 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  (adres miejsca wypoczynku)................................................................... 

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

od dnia/dzień, miesiąc, rok/.......................... do dnia /dzień, miesiąc, rok/...................................  

 

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

                  (data)                                                         (podpis kierownika wypoczynku) 

 

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ             

O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 

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

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

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

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

 

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

        (miejscowość, data)                                      (podpis kierownika wypoczynku) 


