
 

 

Regulamin  wypoczynku 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka .……………………………..…………. w dniach 
01.02.2020 r. – 07.02.2020 r.  na Obóz zimowy w Murzasichle 

Jednocześnie na okres wyjazdu przekazuję cesję praw nad moim dzieckiem kierownikowi kolonii. 

Organizatorzy, pragnąc zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczny, spokojny 
 i zdrowy wypoczynek, ustalają następujący, obowiązujący wszystkich regulamin: 

 
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminów obowiązujących w trakcie trwania wypoczynku oraz 

poleceń wychowawców i kierownika. 
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (odzież, obuwie, rzeczy osobiste itp.) 
3. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających 

itp. oraz stosowania agresji w jakiejkolwiek postaci. Wszelkie przypadki łamania tego zakazu oraz regulaminów 
związanych z bezpieczeństwem uczestników będą karane, łącznie z dyscyplinarnym wydaleniem z wypoczynku na 
koszt własny (rodziców, opiekunów).  

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione przez uczestników podczas 
pobytu na wypoczynku oraz w środkach transportu.  

5. Uczestnik (rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez niego szkody, podczas 
podróży i pobytu na wypoczynku. 

6. Każdy uczestnik ma prawo zgłaszać swoje uwagi dotyczące spraw organizacyjnych oraz  realizowanego programu. 
 

 
..................................................                            ......................................... 
 czytelny podpis rodziców (opiekuna)                                                            podpis uczestnika 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kolonijnej przez firmę Future4, oraz na publikowanie zdjęć z 
wizerunkiem mojego dziecka z wyjazdu na portalach społecznościowych. 
 
 
Data, miejscowość                                                                                             Podpis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KARTA KOLONIJNA   AKADEMII SPORTU  FUTURE4  
 

CZĘŚĆ I  
 
I.  INFORMACJE ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 

 
1. Forma wypoczynku/ czas trwania: Obóz  01.02. 2020 r. - 07.02.2020 r. 

2. Adres:Ośrodek Wczasowy U Zbójnika, 34 -531 Murzasichle, ul. Sądelska 27A 

3. Kontakt do organizatora : tel.: 730-348-266 / www.future4.pl 

                                                                              ________________________ 
      ( miejscowość, data )                                                                         (podpis organizatora wypoczynku) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

II.  WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA 
WYPOCZYNEK 
 
1. Imię i nazwisko dziecka  

…………………………………………………………………………… 

2. Data urodzenia 
.................................................................................................................... 

 

        PESEL  
       

3. Adres  zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Numery telefonów opiekunów 

 

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

 
5. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku   

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                       
  



 

 

 
6. Nazwa i adres szkoły 

 
 

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

7.  Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w  

wysokości 1 380 zł. 

 

....................................................                  ........................................................ 
 
                  (miejscowość, data)                                       (podpis ojca, matki lub opiekuna) 

 
III.  INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA 

DZIECKA 
 
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, 
czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 
 
................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

 
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM (EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE  O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W 
ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU. 
 

...................................                                                  ................................................. 
           (data)                    (podpis ojca, matki lub opiekuna) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA WYCHOWAWCA 
 
________________________________________________________________ 

IV.  INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU  
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy - wypełnia rodzic lub opiekun) 

 

.......................................... 
(pieczęć szkoły) 

 

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

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

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

 

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

CZĘŚĆ III – WYPEŁNIA KIEROWNIK OBOZU 

V.  POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU 
  
Dziecko przebywało od dnia  01.02.2020r.  do dnia 07.02.2020r.  na obozie  w Murzasichle. 
 
 
 
...................................                                          ............................................................. 
            (data)                                                      (czytelny podpis kierownika wypoczynku) 
_________________________________________________________________________________________ 
VI.  INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA 

WYPOCZYNKU (dane o chorobach, urazach, leczeniu itp.) 
......................................................................................................................................................................................

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

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

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka 
 
 
...................................                                                 ................................................. 
   (miejscowość, data)                                               (podpis kierownika obozu) 

 

VII.  UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY - INSTRUKTORA            O 
DZIECKU PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU 

 

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


