
                KARTA UCZESTNIKA 

           „Weekend bez Rodziców” 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 
 

1. Termin wypoczynku: 16 – 18.11.2018 r.  
2. Adres miejsca wypoczynku: 

 
WILLA WILGA 

Cyganówka 53a 
08-470 Wilga 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 
1. imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………………… 

2. data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………… 

3. nr pesel …………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. nr dokumentu tożsamości ………………………………………………………………………………………… 

5. adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………… 

6. adres zamieszkania lub pobytu rodziców…………………………………………………………………... 

7. tel. kontaktowe do rodziców / opiekunów uczestnika imprezy ……………………………………. 

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

8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 

szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

9. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i 

stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę autokarem, 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 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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) 

 

 

IV.  INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W 
JEGO TRAKCIE 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
 

 ......................................... .................................................................................... 
 (miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku) 

 
 
 

 
V.  INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

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

 (miejscowość, data) (podpis wychowawcy wypoczynku) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Regulamin imprezy turystyczne organizowanej przez 
ART DANCE TRAVEL 

 
1. Uczestnik imprezy ma prawo:  

-  do udziału we wszystkich zajęciach programowych 
-  zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy 
-  do bezpiecznego i radosnego wypoczynku 

 
2. Uczestnik imprezy zobowiązany jest: 

-  przestrzegać regulaminu wyjazdu i ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców 
-  zabrać ze sobą dokument tożsamości (legitymacja szkolna) 
-  uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć prze 
-   instruktora, wychowawcę lub lekarza 
-  punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć 
-  punktualnie stawiać się na wszystkich posiłkach i zbiórkach 
-  nie opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawców 
-  dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu 
-  mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób 
-  przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczących kąpieli i ruchu drogowego 
-  informować kadrę o każdej chorobie lub złym samopoczuciu 
-  uczestnik (jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone        
przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie 
-  przestrzegania „ciszy nocnej” ustalonej przez organizatora 

 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż skradziony lub zniszczony z braku 

staranności uczestnika. 
4. Na imprezie ze względu na specyfikę, rzeczy cenne, wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do 

depozytu wychowawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie rzeczy 
nie oddanych do depozytu. 

5. Na imprezie obowiązuje bezwzględny zakaz: zakupu, posiadania i picia alkoholu. Zakupu, posiadania i 
palenia tytoniu. Zakupu, posiadania i zażywania narkotyków. Naruszania nietykalności fizycznej 
uczestników imprezy lub kadry. 

6. Na imprezie obowiązuje zakaz odwiedzin osób spoza wyjazdu bez zgody i wiedzy kierownika i 
wychowawcy 

7.  W przypadku poważnego naruszenia regulaminu imprezy, uczestnik może zostać skreślony z listy 
uczestników, a po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów wydalony z imprezy na koszt 
rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać 
dziecko w ciągu 24 godzin. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika, organizator 
zastrzega sobie prawo do przekazania Go pod opiekę właściwych władz (policja). 

8. Wszystkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji i zgody kierownika. 
9. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na imprezę turystyczną, 

organizowany przez ART DANCE TRAVEL. 
 
Ja, niżej podpisany/a, akceptuję regulamin obozu i zobowiązuję się do przekazania wszystkich jego postanowień 
swojemu dziecku. 
 
 
 
……………………………………………. 
Podpis rodziców / opiekunów 


