
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA  
                     Mikoszewo 2021 
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 
 
1. Termin wypoczynku: 16 – 26.07.2021 r.  
2. Adres miejsca wypoczynku: 

 

Ośrodek Wypoczynkowy „Grześ” 

Leśna 5 
82-103 Mikoszewo 

 

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 obozu ……………………………………. 

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

10. Umiejętności w zakresie pływania……………………………………………………………………………….. 
 
 

 ......................................... ................................................................................................... 
 (data) (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 

III.  DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 

 

Postanawia się : 
 

       zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 
       odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
 

 ......................................... .................................................................................... 
 (data) (podpis organizatora wypoczynku) 

 

IV.  POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

 

Uczestnik przebywał w Ośrodku Wypoczynkowym GRZEŚ, ul. Leśna 5, 82-103 Mikoszewo 
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ....................................... do dnia (dzień, miesiąc, rok) 
................................................... . 
 
 

 ......................................... .................................................................................... 
 (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) 

 



Regulamin obozu organizowanego przez 
ART DANCE TRAVEL 

 
1. Uczestnik obozu ma prawo:  

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

 
2. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 

-  przestrzegać regulaminu obozu 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 obozu 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 obozie 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 obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: zakupu, posiadania i picia alkoholu. Zakupu, posiadania i 
palenia tytoniu. Zakupu, posiadania i zażywania narkotyków. Naruszania nietykalności fizycznej 
uczestników obozu lub kadry. 

6. Na obozie obowiązuje zakaz odwiedzin osób spoza obozu bez zgody i wiedzy kierownika obozu i 
wychowawcy 

7.  W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy 
uczestników, a po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów wydalony z obozu 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 obozu. 
9. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na obóz, organizowany przez Art 

Dance Travel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zasady higieny w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 
 

1. Warunkiem zakwalifikowania dziecka na obóz jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka. 
2. Przed wejściem do autokaru każdemu uczestnikowi obozu będzie zmierzona temperatura. 
3. Do autokaru nie mogą wchodzić Rodzice. 
4. Po przybyciu na miejsce zbiórki Rodzice wraz z dziećmi kierują się do kierownika wypoczynku. 
5. Do wychowawcy z dzieckiem będzie podchodził tylko jeden Rodzic. 
6. Uczestnicy zostaną zakwaterowani przy zachowaniu minimum 4 m kw powierzchni na dziecko. 
7. Grupy będą liczyły maksymalnie 15 - 20 osób, w zależności od wieku dzieci. 
8. Mycie rąk zgodnie z instrukcją umieszczoną w pomieszczeniach sanitarnych. 
9. W trakcie pobytu trzy razy dziennie będą przeprowadzane badania temperatury ciała. 
10. W miarę możliwości zachowywanie dystansu społecznego. 
11. Dystans społeczny obowiązuje również w czasie korzystania z sanitariatów oraz stołówek.  
12. W sytuacji awaryjnej dzieci będą miały obowiązek założenia maseczek oraz rękawiczek ochronnych.  
13. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie obiektu oraz w najbliższej okolicy (zgodnie z 

ofertą). 
14. Będzie istniała możliwość korzystania z kąpielisk, basenów oraz boisk (miejsca wydzielone dla 

uczestników wypoczynku). 
15. Sprzęt sportowy oraz sale będą dezynfekowane po każdym użyciu. 
16. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia uczestnika do izolatki w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów. 
17. W przypadku wystąpienia objawów wirusa COVID-19, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do 

bezzwłocznego odbioru dziecka ( nie dłużeni niż 12 godzin) 
18. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, na imprezach turystycznych organizowanych przez Art 

Dance Travel obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.  
19. Odbiór dziecka po zakończonym wypoczynku: 

 Rodzice oczekujący na dzieci będą ustawiali się w kolejce przed autokarem  
 Odbiór dziecka przez jednego Rodzica / opiekuna 

 Bagaże będzie można odebrać po opuszczeniu autokaru przez wszystkie dzieci. 
20. Niniejsze zasady zostały opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 

Ministerstwa Zdrowia. 
 
 
 

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


