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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU RKB    

 

I. INFORMACJA O OBOZIE 
1. Nazwa imprezy: OBÓZ BADMINTONA 
2. Miejsce:   WSiZ Kielnarowa 
3. Czas trwania:  4.08 - 8.08.2019 r.  

II. DANE UCZESTNIKA 
1. Imię i nazwisko Uczestnika  
 

2. Data i miejsce urodzenia 
 

3. PESEL 
 

4. Adres zamieszkania  
  

5. Adres e-mail 
  

6. Imię i nazwisko matki oraz telefon kontaktowy 
  

7. Imię i nazwisko ojca oraz telefon kontaktowy  
  

8. Adres rodziców/ opiekunów w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku 
  

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA  
A.CHROBY PRZEWLEKŁE LUB INNE: astma, padaczka, choroby reumatyczne choroby nerek, inne 
 

B. DOLEGLIWOŚCI I OBJAWY, które występują u dziecka: omdlenia, częste bóle głowy, drgawki z 
utratą przytomności, zaburzenia równowagi, ,szybkie męczenie, wymioty, krwotoki z nosa, przewlekły 
lub uczuleniowy kaszel, bóle brzucha, lęki nocne, moczenie nocne, inne: 
 

C. CZY W OSTATNIM ROKU DZIECKO BYŁO W SZPITALU? TAK__ NIE__ 
 

D. DZIECKO JEST UCZULONE LUB NIE MOŻE STOSOWAĆ ( podać nazwę leku, pokarmu, itp.) 
 

E. DZIECKO PRZYJMUJE NA STAŁE LEKI? TAK__ NIE__ (podać nazwę leku i dawkowanie) 
 

F. JAK DZIECKO ZNOSI JAZDĘ AUTOKAREM? DOBRZE__ ŹLE___ 
 

G. CZY DZIECKO NOSI : okulary, szkła kontaktowe, aparat ortodontyczny, wkładki ortopedyczne, 
inne 
H. INNE WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA 
 

W razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie, diagnostykę, niezbędne zabiegi, w 
tym operacyjne. 

Wyrażam zgodę na zastosowanie ogólnodostępnych leków o działaniu objawowym sprzedawanych bez recepty 
lekarskiej np. leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwbiegunkowe, odkażające jamę ustną, krople o działaniu 
miejscowym, bandaże i opatrunki, maści itp. W przypadku chorób przewlekłych oraz recept wypisanych przez lekarza dla 
Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do zwrotu kosztów leków zakupionych przez Organizatora w 
terminie 7 dni od dnia powrotu z obozu, na podstawie przedłożonych paragonów lub faktur. 

 
 

Miejscowość i data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego *) 
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IV. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodzica ( NIE DOTYCZY OSÓB 
POSIADAJACYCH KARTY ZDROWIA SPORTOWCA) 
Jeżeli uznają Państwo, że wyrażacie zgodę na wyjazd dziecka bez opinii  
lekarskiej konieczne jest podpisanie poniższego oświadczenia. 
 
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ( NIE DOTYCZY OSÓB POSIADAJACYCH KARTY ZDROWIA 
SPORTOWCA): 
Po zbadaniu dziecka i zapoznaniu się z informacjami rodziców/opiekunów nt. 
zdrowia dziecka, stwierdzam brak przeciwwskazań do uczestniczenia w obozie sportowym.) 
 
 
...............................................................................................................................  
Miejscowość i data, podpis i pieczątka lekarza 
 
 
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  
Informuję, że zgadzam się na wyjazd mojego dziecka na obóz i jednocześnie oświadczam, że 
podałam/em wszystkie znane mi informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, które mogą pomóc w 
zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku. 
 
  

Miejscowość i data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego *) 
 
VI. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA OBÓZ 
1. Wysyłając dziecko na obóz przyjmuję do wiadomości, że: 
a) Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie 
oraz poleceń kadry, w tym kierownika, wychowawców i instruktorów oraz brać czynny udział we wszystkich 
punktach programu obozu. 
b) Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną oraz ksero książeczki zdrowia. 
c) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy 
pozostawione przez Uczestników podczas pobytu na obozie i w środkach transportu. 
d) Rodzice (opiekunowie) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu 
przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną. 
e) W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego postępowania Uczestnika, może zostać 
podjęta decyzja o usunięciu go z obozu. Rodzice lub opiekunowie muszą niezwłocznie odebrać dziecko  
z miejsca obozu na własny koszt. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni obozu. 
2. Niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w obozie, w szczególności na branie czynnego udziału  
w zajęciach sportowych zgodnych ze znanym mi programem imprezy. 
3. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub środków odurzających wyrażam zgodę na 
badanie dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi. 
4. Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomoc w zapewnieniu 
właściwej opieki na obozie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 
kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. 
5. Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami o ofercie dotyczącej niniejszego obozu, w karcie 
kwalifikacyjnej, programie imprezy oraz ze wszystkimi przekazanymi mi informacjami o imprezie, które 
przyjmuję do wiadomości i akceptuję. 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych w celach marketingowych, 
zgodnie z wymogami ustawy: art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR). W przypadku braku takiej zgody prosimy o 
skreślenie punktu. 
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7. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) do wykorzystania wizerunku mojego dziecka-
uczestnika obozu na stronie www.rkb.rzeszow.pl , w serwisie YouTube oraz profilu  na Facebooku - głównie 
do opublikowania foto galerii i mini filmów z obozów. 

 
  

Miejscowość i data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego *) 
 

 
REGULAMIN LETNIEGO OBOZU BADMINTONA 

 

Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. 
 
I. Każdy Uczestnik obozu ma prawo do: 
1.Pełnego wykorzystania programu obozu. 
2.Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu.  
3.Poszanowania swoich poglądów i przekonań. 
4.Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach. 
5.Przyjmowania gości podczas obozu (w uzasadnionych przypadkach) po uprzednim uzgodnieniu z kadrą 
obozu. 
 
II. Każdy Uczestnik obozu jest zobowiązany: 
1.Być obecny na wszystkich zajęciach. Niemożność wzięcia udziału należy niezwłocznie  
zgłosić u wychowawcy/trenera. 
2.Przestrzegać harmonogramu dnia, punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich  
uczestniczyć. 
3.Stosować się do reżimu żywieniowego obozu. 
4.Wykonywać polecenia kadry obozu. 
5.Odnosić się z szacunkiem i kulturą do kolegów, trenerów, wychowawców i innych osób. We wszystkich 
sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do trenerów. 
6.Dbać o wyposażenie, sprzęt, czystość i porządek we wszelkich pomieszczeniach. 
7.Dbać o higienę i schludny wygląd własny. 
8.Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa np. dotyczących kąpieli, ruchu drogowego,  
zachowania podczas transportu, zajęć sportowych, rekreacyjnych i stosować się do regulaminów  
obiektów, z których będzie korzystał podczas obozu. 
9.Informować niezwłocznie kadrę obozu o każdej chorobie, urazie lub złym samopoczuciu. 
10. Jeżeli uczestnik obozu posiada ze sobą lekarstwa powinien przekazać  
je swojemu opiekunowi, którzy będzie wydawał je zgodnie z zaleceniem lekarza. 
11.Zapoznać się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania. 
 
III. Uczestnikom obozu zabrania się: 
1.Samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody  
trenera/wychowawcy. Żaden z uczestników obozu nie może opuścić budynku samowolnie. 
2.Posiadania i stosowania zabronionych małoletnim używek (alkohol, papierosy, narkotyki itp.), jak  
i preparatów wzmacniających tzw. „dopalaczy”, izotonicznych itp.  
3.Posiadania na obozie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów 
łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających 
bezpieczeństwu innych uczestników. 
4.Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych oraz innego 
zachowania stwarzającego niebezpieczne dla siebie i innych sytuacje. 
5.Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.30 rano. Uczestnicy obozu mają być wówczas  
w pokojach (po wieczornej toalecie) i nie mogą przemieszczać się po budynku, ani go opuszczać.  
Podczas odpoczynku poobiedniego uczestnicy obozu również muszą przebywać we własnych pokojach.  
6.Używania telefonów komórkowych, czy sprzętu audiowizualnego, gier elektronicznych, po godzinie 22.00.  
W celu zapewnienia spokojnego wypoczynku nocnego, na czas ciszy, mogą być zabierane przez opiekunów 
grupy telefony komórkowe lub inne urządzenia elektroniczne. 
 
IV. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące konsekwencje: 
1. Upomnienie przez trenera lub kierownika obozu. 
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2. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych. 
3. Nagana udzielona przez trenera, wychowawcę lub kierownika obozu 
4. Zatrzymanie niedozwolonych przedmiotów i używek do czasu zakończenia obozu  
– zostaną przekazane opiekunom. 
5. Zatrzymanie używanych niezgodnie z przeznaczeniem i/lub poza wyznaczonym czasem sprzętu  
audiowizualnego, gier elektronicznych, telefonów itp. na czas określony przez kadrę obozu. 
6. Powiadomienie Opiekunów uczestnika o jego zachowaniu. 
7. Usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów. W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie 
przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń. O zastosowaniu środka dyscyplinującego decyduje kadra 
obozu. 
 
V. Uczestnik, którego opiekun/rodzic przebywa na terenie obozu nadal podlega niniejszemu  
Regulaminowi i stosuje się do poleceń kadry obozu. Udział opiekuna w programie obozu musi być ustalony  
z jego kierownikiem.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu i zobowiązuję się przestrzegać 
warunków niniejszego regulaminu. 
 
.................................................................... 
podpis uczestnika obozu  
 
 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu i zobowiązuję 
moje dziecko do jego przestrzegania. 
 
.................................................................... 
czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów 
 

OŚWIADCZENIE O PRZEJAZDACH 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przejazdy autokarem, samochodem, pociągiem  lub innymi  

środkami komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj, taksówka, itp.), mojego  dziecka/wychowanka 

w okresie pobytu na obozie,  na potrzeby obozu . 

 

  …………………………………………………………........ 
         nazwisko i imię uczestnika obozu  
 

................................................................................................ 
czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
 


