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KARTA KWALIFIKACYJNA  

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

 

1. Forma wypoczynku obóz sportowo-rekreacyjny (koszykówka) 

2. Termin wypoczynku od 03.07.2022 do 09.07.2022           

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku 

Internat przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku ul. M. Curie-Skłodowskiej 6, 37-300 

Leżajsk tel. 17 242-00-193. 

Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym2) 

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

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

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. 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 

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

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności  

o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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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 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:      .............................................................................................. 

 

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku 
           

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/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 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) 

 

VI. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

 

Uczestnik przebywał ........................................................................................................................... 

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

 (adres miejsca wypoczynku) 

od dnia ................................. do dnia .................................................. . 
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...................................... 
 

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

             (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”. 
2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym. 
3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego. 
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DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W 

OBOZACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH 

 

1. Uczestnik obozu sportowego zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach 

organizowanych  przez  wychowawców,  stosować  się  do  regulaminów  i ośrodka  oraz  

do  poleceń wychowawców. 

2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, przybory 

toaletowe, kremy z filtrami UV itp.). 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy cenne oraz wartościowe (w 

szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, sprzęt muzyczny i gry elektroniczne) 

oraz pieniądze, które nie zostały przekazane do depozytu opiekunom za pokwitowaniem.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże pieniędzy nieoddanych do 

depozytu. 

4. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości: Polska -ważna 

legitymacja szkolna i nr PESEL, za granicą-paszport. 

5. W przypadku palenia papierosów, spożywania alkoholu lub spożywania środków 

psychotropowych oraz przebywania pod ich wpływem lub poważnego naruszenia 

regulaminu obozu sportowego uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na 

koszt własny (rodziców lub opiekunów prawnych). 

6. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za 

szkody wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu na obozie sportowym. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III, IV i VIII karty 

kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. 

Upoważniam opiekuna/wychowawcę/trenera/kierownika do pełnomocnictwa nad uczestnikiem 

obozu/kolonii w imieniu rodzica lub opiekuna prawnego na wypadek leczenia 

szpitalnego/ambulatoryjnego/   kontaktów   z   personelem   lekarskim   oraz   reprezentowania 

spraw uczestnika obozu sportowego podczas trwania obozu sportowego/kolonii/wypoczynku itd. 

 

 

 

.................................                  ............................................................... 
       (data)                                       (podpis rodzica lub opiekuna) 
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REGULAMIN OBOZU SPORTOWO-REKREACYJNEGO  
AKADEMII KOSZYKÓWKI RESOVIA-BASKET 

LEŻAJSK 03.07.2022 - 09.07.2022 
Każdy Uczestnik obozu ma prawo do: 

I. Pełnego wykorzystania programu obozu. 

II. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku,  

ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów. 

III. Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu. 

IV. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka. 

V. Poszanowania swoich poglądów i przekonań. 

VI. Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach. 

VII. Przyjmowania gości podczas obozu w uzgodnieniu z kadrą obozu. 

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek: 

I. Przestrzegania harmonogramu dnia. 

II. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania. 

III. Brania czynnego udziału w zajęciach. 

IV. Wykonywania poleceń kadry obozu: trenerów, wychowawców, ratowników. 

V. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie, 

podczas kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych. 

VI. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu 

zatrudnionego  

w ośrodku. 

VII. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę 

odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie. 

VIII. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu. 

Uczestnikom obozu zabrania się: 

I. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć. 

II. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania 

środków odurzających. 

III. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, 

ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych 

uczestników. 

IV. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych. 

V. Samowolnej kąpieli, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru.  

VI. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00, a 7.00 rano. 

VII. Wynoszenia naczyń ze stołówki. 

VIII. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry. 

IX. Przywłaszczania cudzych rzeczy. 

X. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami 

przeciwpożarowymi. 

 

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary: 

a. udzielenie nagany 

b. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów; 

W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych 

świadczeń. 

 

 
.................................                  ............................................................... 
       (data)                                       (podpis rodzica lub opiekuna) 


