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Klub Sportowy Łomianki 
ul. Fabryczna 48, 05-092 Łomianki 
e-mail: biuro@akademialomianki.pl 

 

KARTA  KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 
I.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 
 

1. Forma wypoczynku:    
       obóz sportowy 
2. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji placówki:  
      Papaver Hotel, Leśna 4, 62-561 Ślesin 

      3.    Termin  wypoczynku:  
            31.07.2022 – 08.08.2022 
 
 

 

II.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 
1. Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………….......... 
2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………..... 
3. Adres zamieszkania……………………………………………………………………….... 
4. Numer PESEL ........................................................................................................................ 
5. Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………….… 
6. Imiona, nazwiska i adres rodziców (opiekunów prawnych) w czasie pobytu dziecka w 
placówce wypoczynku: (jeżeli inny niż zamieszkania ) 
Matka/opiekunka........................................................................................................................
.................................................tel............................................................................................... 
Ojciec/opiekun............................................................................................................................
.................................................tel.….......................................................................................... 
7. 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, ataki 
duszności, moczenie nocne, zaburzenia równowagi, krwawienia z nosa, omdlenia, drgawki z 
utratą przytomności) 
.............................................................................................................................................  

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

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

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z 
aktualnym wpisem szczepień):  
tężec.....……………………………………krztusiec…………………………………………

błonica…………………………………….wzw typu B…………………………………… 

dur…………………………………………………………………………………………… 

inne…………………………………………………………………………………………… 

 
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)    
 
W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka wyrażam zgodę na badania diagnostyczne, 
leczenie szpitalne oraz zabiegi operacyjne i inne czynności ratujące zdrowie i życie mojego dziecka. 
 
........................................  .................................................................................. 
   (data)         (podpis rodziców)    
 
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć na obozie sportowym oraz 
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i filmów na stronach internetowych 
Organizatorów wypoczynku oraz w celu informacji i promocji obozów piłkarskich organizowanych w 
przyszłości przez Organizatorów. 
 
........................................  .................................................................................. 
   (data)         (podpis rodziców)    
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III.  ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 
 
1. Rodzic/Opiekun ma obowiązek dostarczyć przed rozpoczęciem Obozu zestaw 
kompletnych, wymaganych dokumentów, wypełnionych rzetelnie, zgodnie z prawdą i 
stanem faktycznym.  
2. Rodzic/Opiekun ma obowiązek dostarczyć podpisany niniejszy regulamin najpóźniej 7 
dni przed rozpoczęciem Obozu w formie oryginału dokumentu.  
3.   Rodzic/Opiekun przywozi Uczestnika Obozu w miejsce zbiórki Obozu.   
4. Rodzic/Opiekun dziecka odbierający Uczestnika ma obowiązek okazania dowodu 
tożsamości, jeśli Kierownik Obozu i/lub Trener/Wychowawca dziecka sobie tego zażyczą.  
5. Rodzic/Opiekun Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z Obozu w ustalonym 
terminie. W innym wypadku Kierownik Obozu postępuje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa polskiego.  
6. W przypadku odbioru Uczestnika przez inna osobę niż Rodzic/Opiekun, wymagane jest 
upoważnienie wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna.  
7. Rodzice/Opiekunowie Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty powstałe z 
opóźnionego dowozu / odbioru Uczestnika..  
8. Rodzice/Opiekunowie Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i 
straty wyrządzone z winy Uczestnika  
9. Rodzic/Opiekun odpowiada materialnie za sprzęt sportowy powierzony Uczestnikowi 
podczas Obozu. Zniszczenie, zagubienie lub kradzież powierzonego sprzętu przez 
Uczestnika wiąże się z pokryciem kosztów powstałych strat wg. cen rynkowych lub z 
odkupieniem identycznego sprzętu.  
10. Rodzic/Opiekun przebywający w miejscu Obozu zobowiązuje się do nieingerowania i 
niezakłócania w żaden sposób przebiegu Programu Obozu. Jakakolwiek ingerencja i 
zakłócanie, z wyłączeniem uzasadnionych przypadków, wiążą się z wykluczeniem 
Uczestnika z udziału w Obozie i skutkują jednocześnie automatycznym odbiorem 
Uczestnika przez Rodzica/Opiekuna. 
11. Na Obozie obowiązuje absolutny zakaz posiadania oraz spożywania alkoholu, 
produktów tytoniowych i ich pochodnych oraz jakichkolwiek innych środków odurzających 
w szczególności tych zabronionych przez prawo polskie. Nieprzestrzeganie ww. zasady 
spowoduje natychmiastowe usunięcie Uczestnika z Obozu i odesłanie do domu na koszt 
Rodzica/Opiekuna  
12. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym bierze 
udział we wszystkich założeniach i zajęciach programowych chyba, że zostało to ustalone 
inaczej.  
13. Uczestnik zobowiązuje się do podporządkowania się w trakcie Obozu wszelkim 
wskazówkom i zaleceniom kadry/przedstawicieli Organizatora - Kierownikowi, 
Wychowawcom/Trenerom. 
14. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów 
dotyczących organizacji, bezpieczeństwa i udziału w Obozie.  
15. Uczestnik zobowiązuje się zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste takie jak np. torbę 
podręczną lub plecak, dodatkowe ubrania treningowe, buty do gry w piłkę nożną, ubrania 
codziennego użytku: spodenki, koszulki, bieliznę, dres, kurtkę przeciwdeszczową, czapkę z 
daszkiem, strój kąpielowy i ręcznik plażowy, klapki, itp.  
16. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej.  
17. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.  

18. Wszelki sprzęt elektroniczny, w szczególności urządzenia mobilne, telefony 
komórkowe, konsole itp. Uczestnik zobowiązuje się zdać Wychowawcy/Trenerowi w 
szczególności na czas ciszy nocnej (22:00 – 06:00) oraz na czas zajęć programowych. 
Jednocześnie w tym czasie, w nagłych i uzasadnionych przypadkach kontakt pomiędzy 
Uczestnikiem a Rodzicem/Opiekunem jest możliwy za pośrednictwem Kierownika Obozu 
lub Wychowawcę/Trenera. Jednocześnie Organizator dopuszcza możliwość wydania 
zdanego sprzętu elektronicznego Uczestnikom na codzienny „czas wolny” przewidziany w 
programie Obozu. 
                                                                                                                               
…………………………….............                     …………………………………….. 
                     (miejscowość, data)                                                        (podpis ojca, matki lub opiekuna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


