KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku

1)

 kolonia
 biwak
 zimowisko
 półkolonia
X obóz
 inna forma wypoczynku ……----------------- ……………………………

2. Termin wypoczynku: ....................................................................
(wpisz termin obozu)
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku
Stajnia Pasja, ul. Kółko 15, 07-201 Skuszew, woj. mazowieckie
Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym

2)

---------------------------------------Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą -------------…………………….………………….
(miejscowość, data)

……………….…………………………….
(podpis organizatora wypoczynku)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię (imiona) i nazwisko
……………………….………........................................................................……………………………….
2. Imiona i nazwiska rodziców
…………………...............................................................................………………………………………..
…....................……………………………………...………………………………………………………...….
3. Rok urodzenia ………………….......................………………………………………………………….…
4. Numer PESEL uczestnika wypoczynku

5. Adres zamieszkania ……………………………………….………………………………………………….
6. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców 3)
…................................................................………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………….
7. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku,
w czasie trwania wypoczynku ……………………………..............................................................……...
…………………………………………………………………………………………………...........................
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8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach
wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
społecznym. …..............……………………………………..………………………………………………...
…………………………………………………….....…………………………………………….......................
……………………………………………………….....………………………………………….......................
9.
i

Istotne
stosowanej

dane

o

diecie

stanie
(np.

na

zdrowia
co

uczestnika

uczestnik

jest

wypoczynku,
uczulony,

jak

rozwoju
znosi

psychofizycznym

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

........................................
(data)

...................................................................................................
(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU
Postanawia się 1) :
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. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W
CZASIE

TRWANIA

WYPOCZYNKU

ORAZ

O

CHOROBACH

PRZEBYTYCH

W

JEGO

TRAKCIE .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

..........................................
(miejscowość, data)

.................................................................
(podpis kierownika wypoczynku)

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU …............................................................. …................................................................... .........
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................……
……………………………………………………………….………………………………………...............................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................
(miejscowość, data)

...............................................................
(podpis wychowawcy wypoczynku)

–––––––––––––––
1) Właściwe

zaznaczyć znakiem „X”.
przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.
3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego.
2) W
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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU JEŹDZIECKIEGO
Ul. Kółko 15, 07-201 Skuszew, Gmina Wyszków
INFORMACJA O UMIEJĘTNOŚCIACH JEŹDZIECKICH
Proszę zaznaczyć właściwe pola:
➢
Czy
dziecko
miało
już
uwagi:

kiedyś

kontakt

z

koniem?

TAK/NIE

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

………………………………………………………………………………………………………….
➢ Czy dziecko jeździło już konno TAK / NIE . Jeśli TAK to w jakim stopniu:
• jeździ pewnie: stępem / kłusem / galopem
• jeździ: na lonży / samodzielnie
• samodzielnie czyści i ubiera konia TAK / NIE
• skoki TAK / NIE
➢ Jeśli dziecko

nosi okulary to czy może jeździć bez okularów? TAK/NIE

uwagi: ….................................................................................................................................
................................................................................................................................................
➢ Czy dziecko wyjeżdżało już samo na wypoczynek? TAK / NIE

WAGA ………………………..…………………….
WZROST DZIECKA……………………………....
........................................................................
data i podpis rodzica / opiekuna
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REGU LAM IN OBOZ U
1. Podczas trwania wypoczynku, od momentu wyjazdu do powrotu, uczestników obowiązuje całkowity
zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków i innych środków odurzających.
2. Rodzice proszeni są o nieodwiedzanie dzieci w trakcie trwania wypoczynku gdyż dezorganizują wiele
zajęć oraz sprawiają swoją wizytą przykrość innym uczestnikom. W razie gdyby rodzice musieli zobaczyć się z dzieckiem proszeni są o wcześniejszy telefon z informacją o odwiedzinach.
3. Dzieci w trakcie leczenia antybiotykowego nie są przyjmowane na turnus.
4. Rodzice proszeni są o niezostawianie cennych przedmiotów, które mogłyby ulec zniszczeniu lub zginąć, stwarzając tym samym nieprzyjemną sytuację na turnusie. Jeśli jednak zdecydują Państwo inaczej, to organizator zastrzega sobie, iż nie odpowiada za zniszczenie bądź zgubienie tych przedmiotów.
5. Młodsza grupa uczestników turnusu nie może posiadać telefonów komórkowych (dzieci będą miały
stały dostęp do specjalnego numeru telefonu, z którego będą mogły dzwonić).
6. W razie choroby bądź kontuzji dziecka rodzice proszeni są o zabranie go do domu. Organizator zastrzega sobie, że za nieobecność dziecka na turnusie nie odpowiada i nie zwraca kosztów pobytu.
7. W sytuacji zabrania dziecka z turnusu z powodów osobistych organizator nie zwraca pieniędzy za
opuszczone dni pobytu.
8. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry wychowawczej oraz
brać aktywny udział w zajęciach.
9. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących
w obiekcie zakwaterowania oraz w miejscach realizacji wypoczynku (m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska), z którymi zostanie zapoznany w trakcie wypoczynku.
10. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca
prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami, a także zwyczajami panującymi w danym kraju.
11. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00, chyba, że regulamin ośrodka stanowi inaczej.
12. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjnosportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na
terenie ośrodka. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez
dziecko.
13. W stosunku do uczestników nie przestrzegających regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do
zastosowania środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców, powiadomienie szkoły. Ponieważ naruszenie zasad, w tym: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub
sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z
wypoczynku bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat,
transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice.
14. Wszystkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji i zgody kierownika obozu.
15. Oświadczam, że wyrażam zgodę na fotografowanie w trakcie trwania wypoczynku organizowanego
przez Stajnię Pasja swojego dziecka oraz zezwalam na publikację wizerunku na Facebook'u i stronie
internetowej Stajni Pasja lub/i w materiałach promocyjnych.

Po zapoznaniu się z ofertą stajni zobowiązuje się do uiszczenia zadatku tuż po zapisie dziecka,
a następnie do wpłaty reszty należności do dnia rozpoczęcia turnusu. W sytuacji rezygnacji
z wypoczynku wpłacony zadatek przepada na rzecz Stajni, chyba że osoba rezygnująca znajdzie
innego uczestnika obozu na swoje miejsce.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z powyższym regulaminem, oraz ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa.
…………………………………..……………………………
data, czytelny podpis rodzica / opiekuna
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