
WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE Klubu Sportowego Taekwon Junoszyno 27.07-06.08.2020 

  Warunkiem zakwalifikowania uczestnika na wyjazd jest:  

1. Wypełnienie i podpisanie przez rodziców/opiekunów:  

a) Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;  

b) Warunków uczestnictwa;  

c) Karty kwalifikacyjnej  

d) Oświadczenia COVID  

Wszystkie karty powinny zostać podpisane przez obu rodziców/opiekunów. 

 1.1. Jeżeli podpis obu rodziców/opiekunów jest niemożliwy – prosimy o wyraźne postawienie kreski 
w miejscu drugiego podpisu i dołączenia kartki z wyjaśnieniem przyczyny braku drugiego podpisu (np. 
rodzic pracuje poza granicami kraju). 

 1.2. W przypadku gdy któryś z rodziców posiada ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie, 
opiekun prawny jest zobowiązany do przekazania  takiej informacje kadrze obozu. W przeciwnym 
wypadku kadra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie, wynikające z tego stanu rzeczy 
konsekwencje.  

1.3. Opiekun prawny uczestnika ma obowiązek poinformować kadrę obozu o wszelkich problemach 
zdrowotnych uczestnika. W przeciwnym wypadku kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności za 
wszelkie komplikacje zdrowotne wynikające z niedostosowania warunków lub opieki do specjalnych 
potrzeb uczestnika. Informacje wynikające z punktów 1.1,1.2, 1.3 są poufne i są przeznaczone tylko do 
wiadomości kierownika obozu, wychowawcy danego uczestnika oraz kadry medycznej. Wypełnione 
dokumenty z podpunktów 1a, 1b, 1c należy zeskanować i jak najszybciej przesłać mailem na adres: 
taekwon_do@wp.pl.  

Oryginały wraz z dokumentem z podpunktu 1d należy przekazać instruktorowi przy autokarze.  

2. Wpłata zaliczki wysokości 100 zł w przeciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia dziecka na obóz oraz reszty 
uzgodnionej kwoty do dnia rozpoczęcia turnusu przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Pruszczu 
Gdańskim 65833500030403323320000001, lub gotówką.   

2.1 Jeżeli obóz zostanie odwołany w wyniku zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej lub ze względu na 
stan zdrowia uczestnika zostanie Państwu zwrócona pełna wpłata za wyjazd. 

 Cena obozu obejmuje:  realizację programu obozu  opiekę wychowawcy  wyżywienie i 
zakwaterowanie  ubezpieczenie NW  transportu na/z terenu obozu  

Dołożymy wszelkich starań, aby nasz obóz był zorganizowany zgodnie ze wszystkimi wytycznymi GIS, 
MZ i MEN. Aktualne obostrzenia nakładają na nas i na Państwo dodatkowe obowiązki. 

 3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażania 
rodzic/opiekun ma obowiązek dostarczyć opinię lekarską o braku przeciwwskazań do udziału w obozie  

3.1. Przed wpuszczeniem dziecka do autokaru zostanie mu zmierzona temperatura. Osoby z objawami 
chorobowymi nie będą mogły uczestniczyć w obozie. 

 3.2. Rodzice/opiekunowie podczas przekazania dziecka nie będą wpuszczaniu do autokaru  

3.4. Wysyłając dziecko na nasz obóz zgadzają się Państwo jednocześnie, że będzie mu mierzona 
temperatura 2 razy dziennie przez kadrę obozu lub pielęgniarkę obozową. 

 3.5. Prosimy o zapewnienie swojemu dziecku masek osłaniającej nos i usta.  



3.6. Płyny do dezynfekcji oraz mydło antybakteryjne będą zapewnione przez organizatora obozu. 
Jednocześnie prosimy o niedawanie dzieciom środków odkażających.  

4 Nie będzie organizowanych wyjść do sklepów lub w miejsca publiczne.  

II. Opieka medyczna: 

1. W bazie jest zapewniona całodobowa pomoc medyczna w formie ratownika 
medycznego/pielęgniarki. Jeżeli pomoc medyczna zaleci konsultację z lekarzem (lekarz dostępny 
„na telefon” lub w najbliżej przychodni) jest organizowany wyjazd do lekarza i instruktor 
natychmiastowo informuje o tym rodziców.  

2. Jeżeli Państwa dziecko przyjmuje stałe leki – bardzo prosimy o ich przygotowanie i włożenie do 
podpisanego imieniem i nazwiskiem dziecka paczki. Prosimy także o umieszczenie w pakunku 
informacji o tym jak podawać leki. Lekarstwa należy przekazać instruktorkom przy autokarze. 
Lekarstwa będzie podawać dziecku według Państwa wskazań nasza przeszkolona instruktorka.  

3. Uczestnik nie powinien posiadać innych własnych leków.  
4. W przypadku potrzeby zakupienia dodatkowych leków (np. antybiotyk przepisany przez lekarza) 

koszty ponoszą rodzice/opiekunowie uczestnika.  

III . Pozostałe ustalenia:  

1. W razie konieczności wyjazdu w trakcie trwania obozu z przyczyn zdrowotnych lub ważnych zdarzeń 
losowych Organizator zwraca wyłącznie stawkę żywnościową. 

2. W przypadku świadomego naruszenia regulaminów obozu (po wyczerpaniu innych działań 
wychowawczych) uczestnik po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców zostanie wydalony z placówki 
na koszt własny (rodziców, opiekunów). W takiej sytuacji nie będą zwracane żadne finanse.  

3. Uczestnik (jego rodzice, opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność, również finansową, za świadome 
szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.  

4 Obowiązek informacyjny wynikający z RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) jest 
spełniony poprzez umieszczenie stosownej informacji w „Karcie kwalifikacyjnej obozu”.  

3. Rodzice/opiekunowie zgadzają się na Regulaminy obozowe obowiązujące uczestników 

4. Kontakt z dziećmi jest możliwy przez telefon służbowy. służbowy: 601 180 719. W razie nagłych 
wypadków telefon jest odbierany także w nocy.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe zabrane przez uczestnika na obóz 
na przykład: 

 a) Sprzęt elektroniczny (telefony, aparaty); 

 b) Gotówka posiadana przez dzieci. 

 7. Odwiedziny uczestników: Jest nam niezmiernie przykro, ale podczas tegorocznego obozu wszelkie 
odwiedziny rodziny lub znajomych są zabronione. 

 8. Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w niedzielnej katolickiej Mszy Świętej . 

 9. Prosimy o niedawanie dzieciom zbyt dużej ilości słodyczy, napojów gazowanych i innej żywności. Na 
terenie obozu zawsze będzie dostępna  woda niegazowana do picia.  

10. Pragniemy zwrócić  uwagę, że ubrania w warunkach obozowych mogą ulec zniszczeniu, także 
prosimy o nie zabieranie przez dziecko swoich najlepszych ubrań.  

11. Uczestnicy podczas obozu będą uczeni samodzielności w zakresie utrzymywania porządku i dbania 
o siebie (samodzielne ścielenie łóżka, dbanie o czystość w pokojach  i na wyznaczonym terenie).  


