
INFORMACJE DLA RODZICÓW 

1. Prosimy o pobranie oraz dokładne zapoznanie się ze wszystkimi 

dokumentami zamieszczonymi w zakładce OGŁOSZENIA Plik do 

pobrania. 

 

2. Dostarczamy kartę kwalifikacyjną (osobiście lub wysyłamy pocztą na 

adres Wołowski Klub Karate Kyokushinkai, ul. Grudzińskiego 18, 56-100 

Wołów) do 20.07.2020 r. 

 

3. W karcie kwalifikacyjnej prosimy o zamieszczenie informacji 

o podawanych regularnie lekach.  

 

4. Dokument OŚWIADCZENIE RODZICÓW COVID dostarczamy 

w dniu wyjazdu z datą dnia wyjazdu tj. 27.07.2020 r. 

 

5. W przypadku chorób przewlekłych dołączamy opinię lekarską o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

 

6. Wyposażamy dziecko w maseczki i płyn dezynfekujący. 

 

7. Spotkanie rodziców odbędzie się dnia 24.07.2020 r. (piątek) o godzinie 

18:00 na hali OSIR ul. Panieńska 4 w Wołowie z zachowaniem 

wytycznych sanitarnych Ministerstwa Zdrowia odnośnie obiektów 

sportowych. 

 

8. Proszę systematycznie śledzić aktualności o wyjeździe na stronie 

www.karate-wolow.pl oraz facebooku klubu. 

 

9. NUMERY KONTAKTOWE:  

Anna Bolanowska tel. 668 037 420 

Bogusław Bolanowski tel. 602 194 893 

 

http://www.karate-wolow.pl/


CO NALEŻY ZABRAĆ NA OBÓZ: 

1. Maseczki indywidualne do wielokrotnego użytku chroniące nos i usta 

sztuk 4 (dopuszczone jest posiadanie przyłbicy) 

2. Płyn dezynfekujący do indywidualnego zastosowania 

3. Obuwie sportowe  2 pary 

4. Odzież  sportową: koszulki, spodenki, legginsy, dres 

5. Kurtka przeciwdeszczowa 

6. Bielizna 

7. Nakrycie głowy chroniące przed słońcem 

8. Strój i ręcznik kąpielowy 

9. Kimono (TYLKO OSOBY ĆWICZĄCE KARATE) 

10. Krem z filtrem do opalania 

11. Środki na kleszcze i komary 

12. Przybory toaletowe (mydło, pasta i szczoteczka do zębów, szampon) 

13. Strój do spania 

14. Klapki, sandały 

15. Torba na brudną bieliznę 

16. Legitymacja szkolna 

17. Mały plecak 

18.  Pieniądze (Można włożyć w kopertę opisaną imieniem i nazwiskiem 

oraz pełną kwotą do przekazania wychowawcy. W miarę możliwości  

prosimy o podzielenie pieniędzy na mniejsze nominały 10 zł, 20 zł.) 

19. Leki opisane (imię i nazwisko, dawkowanie oraz zalecenia) i przekazane 

wychowawcy. 

20. Tabletki na gardło 

21. DOBRY HUMOR ☺ 



_______________________________________________________________ 

 
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. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                            K A R T A   K W A L I F I K A C Y J N A 

               U C Z E S T N I K A   W Y P O C Z Y N K U 

   

   pieczęć organizatora  

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku: 
        

□ obóz rekreacyjno – sportowy 

2. Termin wypoczynku: 27.07. – 08.08.2020 r. 

3. Adres  wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: 

Ośrodek Wczasowy Solaris, ul. Nadmorska 1, 78-131 Dźwirzyno 

 

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

         (miejscowość, data)                 (podpis organizatora wypoczynku) 

_____________________________________________________________________ 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

  1. Imię (imiona) i nazwisko 

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

  2. Imiona i nazwiska rodziców 

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

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

  3. Rok urodzenia ………………………Pesel……………………………………………..........         

  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 o niepełnosprawności, niedostosowania 

      społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym: ………………………………... 

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

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

  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 stałe 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           …………………………………………………………………………………... 

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

  Czy dziecko chorowało na koronowirusa lub miało kontakt z  osobami skierowanymi 

    na 14- dniową kwarantannę z podejrzeniem o zakażenie  koronawirusem TAK/NIE 

       

  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 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) 

__________________________________________________________________ 

 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU 

        UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

 
Uczestnik przebywał ....................................................................................................................... 
                        (adres miejsca wypoczynku) 
 
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ............................. do dnia (dzień, miesiąc, rok) .............................. 
 

 
..................................................                   ..................................................................................... 
      (data)                  (podpis kierownika wypoczynku) 

__________________________________________________________________ 
 

V. INFORMACJE KIEROWNIKA  WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA 

     UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU 

     ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE   

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

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

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

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

........................................................            ….................................................................................. 
            (miejscowość i data)                              (podpis kierownika wypoczynku) 

 

           



                                  
                                                                         

Regulamin uczestnictwa w obozie sportowo - rekreacyjnym 

Wołowskiego Klubu Karate Kyokushinkai 

 
1. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących i zgodnych z prawdą  

informacji o stanie zdrowia i zdolności  dziecka do uczestnictwa w obozie poprzez 

dostarczenie dokumentów – oświadczenia oraz karty kwalifikacyjnej.  
2. Obowiązkiem uczestnika obozu jest informowanie opiekunów, instruktorów 

prowadzących zajęcia o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych 

ograniczeniach uniemożliwiających uczestnictwa w zajęciach   oraz niepokojących 

objawach (infekcja, katar, kaszel, temperatura, duszności etc.). 

3. Podczas obozu wszyscy uczestnicy poddawani będą regularnemu mierzeniu 

temperatury. 

4. Na polecenie kierownika lub wychowawcy, wszyscy uczestnicy obozu 

zobowiązani są do noszenia maseczki lub przyłbicy. 

5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do regularnej dezynfekcji, mycia rąk oraz 

przestrzegania wzmożonych zasad higieny. 

6. Wszyscy uczestnicy obozu zobowiązani są do utrzymania dystansu społecznego 

w tym w szczególności podczas korzystania ze stołówki, pionu komunikacyjnego, 

wyjść poza miejsce zakwaterowania etc. 
7. Uczestnik przestrzega zasad przejazdu autokarem,  ramowego rozkładu dnia, regulaminu 

poruszania się po drogach i na szlakach turystycznych. 

8. Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, 
które ma ze sobą. 

9. Uczestnik  przestrzega zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku. 

10. Uczestnik utrzymuje w czystości sanitariaty i zajmowane pomieszczenia. 

11. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu czy stosowania 

innych środków odurzających pod karą natychmiastowego wydalenia na koszt 

winnego. 
12. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają materialnie ich 

rodzice lub prawni opiekunowie. 

13. Odwiedziny osób nie będącymi uczestnikami obozu są niemożliwe. 
14. Ze względu na przestrzeganie dystansu społecznego nie będzie możliwości uczestnictwa 

we Mszy Świętej. 

15. Każdy uczestnik obozu zobowiązuje się do  przestrzegania warunków niniejszego 

regulaminu. Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza obowiązujące zasady  

regulaminu  mogą spowodować wykluczenie danej osoby z obozu i wcześniejszy odbiór 

przez rodziców / prawnych opiekunów na koszt własny. 
                                                              

 

 

Ja niżej podpisany/a,  oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi warunkami regulaminu na 
obozie rekreacyjno sportowym. 

 

 
.   

…………………………………………………… 

                                                                         Podpis Uczestnika 
 

 

 

………………………………                                        ….………………………..…………………… 
       Miejscowość, data                                                         Podpis Rodziców/ prawnych opiekunów 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

na wykorzystanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej mojego 

dziecka ……………………………………………………………………………………….. 

przez Wołowski / Dolnobrzeski Klub Karate Kyokushinkai w celach: pomocy 

medycznej, zameldowania oraz ubezpieczenia w ramach uczestnictwa w obozie 

letnim. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka 

na portalu społecznościowym oraz stronie internetowej Klubu. 

Informuję, że zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych, wyrażenie zgody 

jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych dziecka, 

poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania zgody. 

 

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

 Miejscowość, data    Czytelny podpis rodziców / opiekunów 

 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na sprawdzenie czystości mojego dziecka 

……………………………………………………………………. przez pielęgniarkę lub 

wychowawcę grupy podczas obozu rekreacyjno – sportowego organizowanego przez 

Wołowski / Dolnobrzeski Klub Karate Kyokushinkai. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 

ust.1 pkt 3. 

 

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

 Miejscowość, data    Czytelny podpis rodziców / opiekunów 

* niewłaściwe skreślić 



ZGODA NA UDZIAŁ W NOCNEJ GRZE TERENOWEJ „NOCNY PATROL” 

(Dotyczy tylko dzieci od 13 lat) 

 

My, niżej podpisani …………………………………………………………………………….. 

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

(imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych) 

wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka …………………………………………………… 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

w grze terenowej „NOCNY PATROL”. Jednocześnie oświadczamy, że nie istnieją żadne 

przeciwwskazania uniemożliwiające lub utrudniające udział naszego dziecka w tej grze. 

 

ZASADY GRY: 

Miejsce: las 

Czas gry: między 22:00 a 24:00 (czas gry ze względów organizacyjnych może ulec zmianie)  

Uczestnicy: 2 drużyny dzieci w wieku od 13 lat 

Opieka: 4 opiekunów – 2 opiekunów w punkcie kontroli, 2 opiekunów obserwatorów w lesie z drużynami 

Przebieg gry: Drużyny rozlokowane są na końca 100 metrowego odcinka. Na sygnał podążają naprzeciw siebie. 

Każdy uczestnik posiada zawiązaną na ramieniu foliową taśmę, która oznacza „Życie”. Uczestnik po zerwaniu 

szarfy wraca do punktu kontrolnego oświetlonego latarkami lub umiejscowionego pod latarnią, aby od 

opiekunów – kontrolerów otrzymać nową taśmę. Każdy uczestnik posiada 3 „życia”. Wygrywa ta drużyna, która 

po sygnale zakończenia gry ma zdobytych najwięcej zerwanych taśm przeciwnika.  

Gra toczy się w ciemności. Jedynym oświetleniem są duże latarki z punktu kontrolnego wskazujące 

orientacyjnie miejsce punktu. Opiekunowie obserwatorzy oznaczeni są mrugającymi, widocznymi światełkami 

i w razie potrzeby służą pomocą. Grupy poruszające się po lesie nie mogą zawierać więcej niż 3 osoby. Gra jest 

formą strategiczną i jej przebieg oraz czas zależy od wewnętrznych ustaleń drużyn.  

 

 

 

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

           Miejscowość, data     Czytelny podpis rodziców / opiekunów 



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

imię i nazwisko uczestnika obozu 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a  

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

Oświadczam, że mój syn/moja córka będący/a uczestnikiem obozu sportowego: 

1. Jest zdrowy/a w dniu wyjazdu, tzn. nie odnotowano u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Nie zamieszkiwał/a z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał/a kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku. 

3. Jest przygotowany/a do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem 

dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

Ponad to: 

1. Zobowiązuję się do udostępnienia organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numeru  telefonu lub innego kontaktu 

zapewniający szybką komunikację. 

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich 

dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

3. Zobowiązuję się do zapewnienia zdrowej osoby odprowadzającej  dziecko na zbiórkę, nie mającej objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej, nie zamieszkującej z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

4. Jeżeli uczestnik obozu choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg  zakażenia, zobowiązuję 

się do poinformowania organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej 

uczestnika wypoczynku a  przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych  dostarczenie opinii lekarskiej 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

5. Wyrażam zgodę na regularny pomiar temperatury mojego syna/ mojej córki. 

6. Oświadczam, że jestem świadomy, że pomimo stosowania przez Organizatora szczególnych środków ochronnych nie 
powoduje to całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 w czasie panującej pandemii oraz że  

zostałem zapoznany ze szczegółowym regulaminem pobytu na obozie rekreacyjno-sportowym oraz z zasadami higieny 

podczas wypoczynku mojego dziecka 
 

7. Zobowiązuję się do nieodwiedzania syna/córki podczas obozu, jak również poinformuję rodzinę, że takowe 

odwiedziny na obozie nie będą możliwe. 

Numery telefonów  Rodziców / prawnych opiekunów do szybkiego kontaktu 

 

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

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

               Data                                                                                                    Podpisy czytelne rodziców 


	D:\Users\249049tnow\AppData\Moje dokumenty\_www_\karate-wolow.pl\DO ZROBIENIA\INFORMACJE DLA RODZICÓW.pdf
	D:\Users\249049tnow\AppData\Moje dokumenty\_www_\karate-wolow.pl\DO ZROBIENIA\CO NALEŻY ZABRAĆ NA OBÓZ.pdf
	D:\Users\249049tnow\AppData\Moje dokumenty\_www_\karate-wolow.pl\DO ZROBIENIA\Karta kwalifikacyjna.pdf
	D:\Users\249049tnow\AppData\Moje dokumenty\_www_\karate-wolow.pl\DO ZROBIENIA\Regulamin obozu WKKK.pdf
	D:\Users\249049tnow\AppData\Moje dokumenty\_www_\karate-wolow.pl\DO ZROBIENIA\ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH.pdf
	D:\Users\249049tnow\AppData\Moje dokumenty\_www_\karate-wolow.pl\DO ZROBIENIA\ZGODA NA UDZIAŁ W NOCNEJ GRZE TERENOWEJ od 13 lat.pdf
	D:\Users\249049tnow\AppData\Moje dokumenty\_www_\karate-wolow.pl\DO ZROBIENIA\OŚWIADCZENIE RODZICÓW COVID (1).pdf

