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           Obóz   „Z im ow y p ijar  III” w  k ryn ic y zdroju   

20-26  st yc zn ia  2020r . 

zzioid2013) 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku¹ 

□ kolonia 

□ zimowisko 

□ obóz 

□ biwak 

□ półkolonia. 

□ inna forma wypoczynku    

2. Termin wypoczynku: 20-26 stycznia 2020r 

3. Adres  wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: Willa “Leśna Polana” UL. prof. Henryka Świdzińskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój 

Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym² : nie dotyczy 

Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą: nie dotyczy 

 

 

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

(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 rodziców³ …………………………………………………... 

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

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

uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku: 

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

…………………………………………………………………………………………………. 
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7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, 

w szczególności o potrzebach wynikających o 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 stałe 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, dla potrzeb niezbędnych do zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych 
oraz naszego dziecka zawartych  w karcie kwalifikacyjnej dla potrzeb niezbędnych do realizacji wypoczynku.(zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych oraz RODO z 25 maja 2018r. ).Wyrażamy zgodę na przetwarzanie i publikowanie na stronie internetowej parafii, gazetce: 
danych osobowych, zdjęć naszego dziecka w celach promocyjnych. 

 

 

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

(data)                               (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 

III. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 

 

Postanawia się¹: 

□ zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

□ odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 

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

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

 

 

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

(data)                                          (podpis organizatora wypoczynku) 

__________________________________________________________________ 
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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. INFORMACJE KIEROWNIKA  WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU 

ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 

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

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

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

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

 

 

 

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

(miejscowość i data)                              (podpis kierownika wypoczynku) 
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DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA 

Priorytetowym celem Parafialnego Klubu Sportowego CALASANZ jest zorganizowanie Uczestnikom jak najlepszego 
wypoczynku w odpowiednich warunkach. Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad 
współżycia w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, poniżej podajemy 
zasady postępowania podczas uczestnictwa w obozach dla dzieci i młodzieży. 

1. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry pedagogicznej oraz do aktywnego udziału we wszystkich 
zajęciach programowych. 

2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obozu oraz obowiązujących w obiekcie 
zakwaterowania i miejscach realizacji programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach, ciszy nocnej, 
korzystania z kąpielisk). 

3. Uczestnik w podróży do i z miejsca wypoczynku zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących transportu. 

4. Podczas trwania imprezy, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, 
palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz używania narkotyków (środków odurzających). 

5. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. 
Zobowiązani są również do zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami m.in. dbanie o czystość osobistą, 
utrzymywanie czystości w pokojach i na terenie ośrodka. 

6. Uczestnicy bez zgody i nadzoru wychowawcy nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego i kąpieliska. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego 

przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice lub opiekunowie są 
odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko. 

8. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem Parafialnego Klubu Sportowego CALASANZ, 
Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, 
powiadomienie rodziców czy powiadomienie szkoły. Poważne naruszenie zasad, a szczególności: spożywanie alkoholu, palenie 
tytoniu, elektronicznych papierosów, używanie narkotyków (środków odurzających) lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwu 
własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z obozu bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku 
kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice. 

9. Obowiązkiem każdego uczestnika jest informowanie kadry pedagogicznej o zagrożeniu życia i zdrowia swojego lub innych 
uczestników. 

10. Wychowawcy i opiekunowie mają prawo do kontroli higieny osobistej uczestników obozu oraz w razie potrzeby opatrywania 
urazów, ran i zmian opatrunków. 

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe i pieniądze uczestników podczas 
pobytu oraz w środkach transportu.  

12. W przypadku ewentualnych odwiedzin bądź wcześniejszego odbioru z obozu dzieci mogą być wydane pod opiekę 
rodzicom/opiekunom prawnym, wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego i podpisaniem stosownego oświadczenia. Upoważnienia 
telefoniczne nie będą respektowane. Za organizację i koszty wcześniejszego wyjazdu odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

13. W przypadku, kiedy dziecko nie może być odebrane osobiście przez rodziców lub przez prawnych opiekunów, konieczne jest 
wcześniejsze złożenie pisemnego upoważnienia zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej 
do odbioru. Dokument powinien zostać uprzednio przesłany do Stowarzyszenia, oryginałem powinna się legitymować osoba 
odbierająca dziecko. 

 

1. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży organizowany przez Parafialny Klub Sportowy CALASANZ. 

2. Założenia programowe i program szczegółowy turnusu określają kierunki, miejsce i zakres wypoczynku dzieci i młodzieży. Są to: sport i 

rekreacja, formacja liturgiczno-duchowa, sztuka i edukacja. Zapewniają one możliwie wszechstronny i harmonijny rozwój młodego człowieka 

już od najmłodszych lat. 

3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego stosowania, od dnia wyjazdu do dnia powrotu, postanowień 

przepisów i regulaminów obozu oraz obowiązujących w obiekcie zakwaterowania i miejscach realizacji programu (w tym instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego, regulaminem kąpieli, poruszania się po drogach, ciszy nocnej, zasad bezpieczeństwa dotyczących podróży). 

4. Na obozie obowiązuje wzajemna pomoc, życzliwość i troska o słabszych. 

5. Odpowiedzialnymi za przebieg obozu są: KIEROWNIK, WYCHOWAWCY, ANIMATORZY/TRENERZY. 

6. Uczestnicy obozu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

7. Obowiązki uczestników: 

REGULAMIN zimowiska „z im ow y p ijar  III” 2020R. 
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 przestrzeganie Regulaminu kolonii oraz stosowanie się do porządku dnia i wszelkich zarządzeń kadry, a także Regulaminów miejsc, w 

których odbywają się obozy; 

 aktywny udział w zajęciach programowych przewidzianych w porządku dnia (opuszczenie zajęć może nastąpić tylko po uprzednim ustaleniu 

z wychowawcą lub instruktorem); 

 zachowanie zasad szacunku i życzliwości dla rówieśników, kadry i wszystkich osób; 

 poszanowania innych uczestników obozu, ich mienia własnego, dbania o wyposażenie i sprzęt sportowy udostępnione do wspólnego 

użytkowania; 

 przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunów, a w szczególności godzin rozpoczęcia zajęć i posiłków, pory wstawania i 

ciszy nocnej; 

 dbanie o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą; 

 dbanie o dobrą atmosferę i porządek w pokoju oraz we wszystkich miejscach udostępnionych podczas trwania turnusu; 

 stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie; 

 informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i 

innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń; 

 niezwłoczne zgłaszanie kadrze pedagogicznej o każdym wypadku, kontuzji, chorobie, złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych 

ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach; 

 informowanie kierownika obozu lub wychowawców o wszelkich usterkach czy uszkodzeniach. 

8. Prawa uczestników: 

Uczestnik Obozu  ma prawo: 

 na równi z innymi uczestniczenia we wszystkich organizowanych na terenie ośrodka zajęciach przewidzianych programem; 

 korzystania pod nadzorem kadry z wyposażenia i sprzętu obozowego będącego w posiadaniu Organizatora lub wyłącznie za wiedzą i 

zgodą opiekuna lub instruktora; 

 wypocząć i bezpiecznie spędzić czas obozu; 

 zgłaszania kadrze obozu konstruktywnych uwag i wniosków o programie oraz organizacji zajęć; 

 uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka, w którym obóz się odbywa; 

 poszanowania swoich poglądów i przekonań; 

 kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach. 

9. Uczestnikom zabrania się: 

 posiadania urządzeń elektronicznych oraz telefonów komórkowych (smartfonów itd.), spożywania i sprzedawania alkoholu i substancji 

odurzających, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych – pod rygorem usunięcia z obozu na koszt rodziców; 

 samowolnego oddalania się podczas zajęć oraz opuszczania terenu obozu bez zgody wychowawcy; 

 używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych; 

 samowolnej kąpieli, wchodzenia na pomosty, korzystania ze sprzętu wodnego i innego bez zgody i nadzoru wychowawcy lub instruktora. 

10. Spożywanie posiłków odbywa się zbiorowo i w wyznaczonych do tego celu miejscach na zarządzenie wychowawcy. 

11. Każdy uczestnik powinien szanować mienie będące na wyposażeniu Ośrodka. Za ewentualne uszkodzenia lub straty poniesione z winy 

uczestnika, niezależnie od kar dyscyplinarnych, pobierane będą kwoty – równowartości pieniężne. 

12. Kary 

Za wykroczenia będą stosowane wobec uczestników kary dyscyplinarne: 

 upomnienie ustne wychowawcy; 

 upomnienie w obecności wszystkich uczestników; 

 zakaz uczestnictwa w imprezach o charakterze rozrywkowym; 

 pisemne lub telefoniczne powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o złym zachowaniu; 

 usunięcie uczestnika z obozu z jednoczesnym powiadomieniem szkoły i parafii; 

 zakaz uczestniczenia w obozach w następnych latach. 
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13. Nagrody 

Uczestnik obozu może zostać wyróżniony za wzorowe zachowanie, wykonywanie 

obowiązków oraz dodatkowy wkład w realizację programu w następujący sposób: 

 pochwałą przed uczestnikami kolonii; 

 nagrodą rzeczową; 

 dodatkową nagrodą udzieloną przez wychowawcę lub kierownika Obozu; 

 powiadomienie organizatora Obozu o wzorowym i aktywnym uczestnictwie w koloniach; 

 powiadomieniem rodziny, szkoły i parafii o wzorowym i aktywnym uczestnictwie w Obozie. 

14. Postanowienia końcowe: 

 za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiada finansowo i prawnie on sam lub jego rodzice bądź prawni opiekunowie; 

 organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem (sprzęt elektronicznych, rzeczy wartościowe, pieniądze) uczestnika w trakcie obozu. W 

szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w miejscu zakwaterowania i środkach transportu; 

 wszystkie sprawy, których nie reguluje niniejszy Regulamin, a zaistnieją nieopisane sytuacje, należą do interpretacji Organizatora. 

 

 

15. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 1000 zł.  

16. W wypadku rezygnacji (już po złożeniu karty z zaliczką) należy powiadomić o tym kierownika obozu. Jeśli ktoś z ważnych powodów 

wystarczająco wcześnie zrezygnował z wyjazdu po wpłaceniu całej kwoty, może się ubiegać o zwrot kwoty (z wyjątkiem zaliczki). Uzyskanie 

zwrotu wpłaconej kwoty wraz z zaliczką będzie możliwe, jeśli odwołanie zgłoszenia jest jeszcze w takim terminie, że możliwe jest przyjęcie 

innej osoby na zwolnione miejsce. 

 

Ważne informacje! 

Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną, podbitą i podpisaną legitymację szkolną. W przypadku braku legitymacji rodzice 
będą obciążeni kosztami mandatu. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na miejsce wyjazdu oraz 
do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki. Wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Parafialny Klub Sportowy 
CALASANZ na stronach internetowych lub innych materiałach promocyjnych, wizerunku uczestnika kolonii utrwalonego podczas 
trwania kolonii w formie zdjęciowej lub krótkich filmów. 

…………………………………………… ……………………………………………… 

(Miejscowość, data) (Podpis rodzica/opiekuna) 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka w Kolonii z im ow y p ijar  III 2020  który będzie miał miejsce w dniach  
20-26.01.2020r. Informuję, że zapoznałem/am się z Regulaminem Obozu  i oświadczam, że zapoznałem/am moje dziecko z w/w 

warunkami uczestnictwa. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości warunki uczestnictwa dziecka, z których wynika m.in. że 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy materialne zabrane przez uczestników, a rodzice/opiekunowie biorą 
odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez dziecko, wynikające z nieprzestrzegania regulaminu 
wyjazdu. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych oraz naszego dziecka zawartych  w 
karcie kwalifikacyjnej dla potrzeb niezbędnych do realizacji wypoczynku.(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz 
RODO z 25 maja 2018r. ).Wyrażamy zgodę na przetwarzanie i publikowanie na stronie internetowej parafii, gazetce: danych 
osobowych, zdjęć naszego dziecka w celach promocyjnych. 

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

(Miejscowość, data) (Podpis rodzica/opiekuna) 

 

 


