
KARTA KWALIFIKACYJNA 
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

I. INFORMACJE ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

1. Forma placówki wypoczynku: OBÓZ SPORTOWY

2. Adres placówki: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „KONTAKT”; 43-460 Wisła; ul. Kopydło 28

Czas trwania od 18.02.2023 r. do.25.02.2023 r.

   LEGIONOWO; 30.01.2023 r.                                                                 ...................................
                     (miejscowość, data)                                                                                                                        (pieczęć organizatora wypoczynku)

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ 
WYPOCZYNKU

1. Imię i nazwisko dziecka .................................................................................................................................

2. Data urodzenia ........................................................nr tel. (dziecka)..............................................................

3. Adres zamieszkania ........................................................................................................................................

4. Imiona i nazwiska rodziców …………………….…………………………………………………………..

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

5.  Adres  rodziców  (opiekunów)  w  czasie  pobytu  dziecka  w  placówce

wypoczynku:  .......................................................................................................................................................

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

................................................................................. telefon ................................................................................

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

o  potrzebach  wynikających  z  niepełnosprawności,  niedostosowania  społecznego  lub  zagrożenia

niedostosowaniem społecznym ……………………………………………………...…………………………

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

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

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) ………………………..………………………………..

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

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

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie  książeczki zdrowia z aktualnym

wpisem szczepień): 

tężec…………………………………………………………………………………….……………………..

błonica…………………………………………………………………………………….…………………..

dur……………………………………………………………………….…………………………………… 



covid-19………………………………………………..………..……………………………………………

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/opiekunów/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

III. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ RODZICÓW Z REGULAMINEM POBYTU 
DZIECKA NA OBOZIE SPORTOWYM

1. Uczestnik obozu obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, innych regulaminów
szczegółowych (regulaminu ppoż, regulaminu ośrodka wypoczynkowego, regulamin zasad higieny i bezpieczeństwa
w zw. z zagrożeniem chorobą Covid-19, itp.) oraz do poleceń wychowawcy i kierownika obozu.
2. Bezwzględnie zakazane jest:
• palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających. Zakaz ten dotyczy zarówno uczestników
obozu jak i kadry wychowawczej.
• niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem.
• samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy.
• używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne.
3. Uczestnik obozu ma obowiązek:
• poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań.
• uczestniczenia  we  wszystkich  zajęciach  organizowanych  dla  jego  grupy.  W  przypadku  jakiejkolwiek
niedyspozycji powinien zgłosić to swojemu wychowawcy.
• zgłaszania wychowawcy wszelkich zauważonych nieprawidłowości,  szczególnie zagrożeń dla  zdrowia lub
życia.
4. Organizator obozu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe, tablety
itp.),  pieniądze  i  inne  rzeczy  wartościowe,  które  uczestnik  obozu  zabierze  ze  sobą  na  wypoczynek  –  istnieje
możliwość  zdeponowania pieniędzy u wychowawcy (pieniądze podzielone na banknoty do wydawania  każdego
dnia) – pieniądze deponujemy na dworcu przed wyjazdem.
5. Używanie  telefonów  komórkowych,  gier  elektronicznych  itp.  jest  dopuszczalne  wyłącznie  w  czasie
wskazanym  przez  wychowawcę.  Dla  zapewnienia  komunikacji  z  rodzicami  wychowawcy  wyznaczą  godzinę,  
w której rodzice będą mogli dzwonić do dziecka. W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli
kontaktować się z wychowawcą grupy: Anna Kuźmińska tel.: 660714638; Jacek Kuźmiński tel.: 600051061.
6. Każde  wykroczenie  przeciw  zasadom  regulaminu  będzie  skutkowało  ukaraniem  uczestnika  kolonii
upomnieniem lub naganą, a w przypadkach drastycznych wydaleniem z obozu na koszt rodziców/opiekunów.
7. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.
Zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

…………………………………………………
(podpis uczestnika obozu i rodzica/opiekuna)      



Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 
obozu sportowego Klubu Sportowego SAKANA 

Oświadczam, że moje dziecko:

Imię i nazwisko dziecka .............................................................................

PESEL dziecka ..........................................................................................

1.  Jest  zdrowe  w  dniu  wyjazdu  18.02.2023r.,  brak  infekcji  oraz  objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu 
z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

3. Jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa
związanych  z  zachowaniem  dystansu  społecznego  
(co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

4.  Zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  –  do  12  godzin  –  odbioru  dziecka  
z wypoczynku w przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów
choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

5. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają
objawów  infekcji  lub  choroby  zakaźnej,  nie  zamieszkiwały  
z  osobą  przebywającą  na  kwarantannie  lub  izolacji  w  warunkach  domowych  
w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

6.. Informuję, że dziecko nie choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na
cięższy  przebieg  zakażenia.  W  przypadku  występowania  
u  uczestnika  chorób  przewlekłych  konieczne  jest  dostarczenie  dodatkowo  opinii
lekarskiej  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  udziału  
w wypoczynku.

7. Uczestnik został zaopatrzony w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas
pobytu na wypoczynku.

8.  Upoważniam  opiekunów  Annę  Kuźmińską  oraz  Jacka  Kuźmińskiego  do
podejmowania decyzji  leczniczych w przypadku nagłego zachorowania lub urazu
mojego dziecka podczas wypoczynku.

………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego



KOMUNIKAT
OBÓZ SPORTOWY WISŁA 2023

Miejsce pobytu:

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „KONTAKT” 
43-460 Wisła ul. Kopydło 28

Dojazd PKP do Wisły:

Wyjazd 18.02.2023r. PKP Legionowo 
zbiórka godz. 9.30 (ODJAZD – 10:07)

Powrót 25.02.2023 r. PKP Legionowo 17:56

Dokładne informacje na temat godziny odjazdu będą podane na stronie 
http://www.facebook.com/SAKANAklubjudo
lub telefonicznie (600-051-061) 

Obowiązkowe wyposażenie dzieci:

o dres sportowy x2
o obuwie sportowe   (gruba trekingowa podeszwa – na śnieg) - inne niż do 

chodzenia na co dzień
o ortalion – kurtka przeciwdeszczowa + spodnie przeciwdeszczowe
o bluza polar
o czapka oraz kominiarka pod kask
o rękawice x2
o komplet kąpielowy (klapki, ręcznik, kąpielówki/strój, czepek)
o judoga – kimono
o plecak   (w którym zmieszczą się buty narciarskie)
o legitymacja szkolna   (PODBITA NA 2023 ROK)
o ciepłe ubrania do spacerów i na narty
o bielizna i przybory osobiste
o kask (jeżeli jest dostępny)
o kanapki na drogę (zaczynamy obiadem)
o maseczka na twarz (zakrywająca usta i nos)

Wpłata pozostałej kwoty (1400 zł lub 1350 zł zawodnicy KS SAKANA minus 50 zł za 
drugie i kolejne dziecko z rodziny minus zaliczka plus 300 zł koszty wypożyczenia 
sprzętu plus 500 zł karnety narciarskie)
do    8 lutego   br.   na konto KS SAKANA: 

PKO BP: 10 1020 1026 0000 1602 0458 5453


