KARTA KWALIFIKACYJNA
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)

Termin wyjazdu

30.01.2016 – 06.02.2016

Imię i nazwisko dziecka
Telefon rodzica/opiekuna
E-mail rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Data urodzenia dziecka
Adres zamieszkania (łącznie z kodem
pocztowym) dziecka
Adres zameldowania dziecka
Nazwa i adres szkoły dziecka
Klasa dziecka

INFORMACJE DODATKOWE
Proszę podać główne zainteresowania dziecka (nie tylko sportowe) ........................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIA
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na interwencję chirurgiczną w stosunku do mojego dziecka podczas
trwania obozu, w przypadku zagrożenia życia.

Podpis Opiekunów/rodziców

Stwierdzamy, że podaliśmy wszystkie znane nam informacje o dziecku, które mogą
pomóc w zapewnieniu właściwej opieki podczas pobytu dziecka na obozie
Stwierdzam brak przeciwwskazań do uprawiania sportów zimowych przez dziecko
podczas obozu.

INNE UWAGI I ZALECENIA:
Ewentualne diety:.................................................................................................................................................................
Ewentualne uczulenia (alergeny oraz sposoby zapobiegania)...................................................................................................
Jak dziecko znosi jazdę samochodem/autobusem?..................................................................................................................
Ewentualne choroby (nazwa choroby, nazwa i dawka leku, czy dziecko samo przyjmuje leki, nazwa i dawka leku
przyjmowana w okresach zaostrzenia objawów)
..........................................................................................................................................................................................
Prosimy o dokładne wypełnienie i podpisanie tych formularzy
i dostarczenie ich osobiście, pocztą tradycyjną lub mailem na adres:
Jodan Sp.z o.o.
Majewskiego 15/36
02-104 Warszawa
info@jodan.pl

……………………………………………………..
Podpis rodziców/a (opiekunów/a)

REGULAMIN OBOZU
1. Do obowiązków obozowiczów należą:
• wypełnianie poleceń instruktora i opiekunów
• przestrzeganie godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć
• przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w swoim pokoju oraz na terenie całego ośrodka
• przestrzegania godzin ciszy nocnej – po tej godzinie zabronione jest przebywanie poza swoim pokojem bez zgody
instruktora/opiekuna
2. Zabrania się bez zgody i nadzoru instruktora/opiekuna:
• korzystania ze sprzętu przeznaczonego do gier i zabaw
• oddalania się poza teren ośrodka
3. Za szkody umyślnie spowodowane przez uczestnika obozu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie
prawni
4. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających i dopalaczy jest surowo zabronione.
W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu uczestnik zostanie wydalony z obozu. W przypadku zaistnienia takich
okoliczności rodzice lub opiekun prawny jest zobowiązany w ciągu 48 godzin do zabrania uczestnika obozu na koszt własny.
Za nieprzestrzeganie 1,2,3 punktu regulaminu, uczestnik obozu zostanie upomniany i ukarany. Przy trzecim upomnieniu
zostaną powiadomieni rodzice i uczestnik zostanie odesłany do domu na koszt własny.
Za nieprzestrzeganie 4 punktu regulaminu, uczestnik obozu zostanie odesłany do domu na koszt własny, po wcześniejszym
powiadomieniu opiekunów prawnych.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW):
Zgadzamy się na udział naszego dziecka (imię i nazwisko syna/córki)
......................................................................................................................................................
na udział w obozie organizowanym przez „Strefę Ruchu” i zobowiązujemy się w terminie wpłacić wyznaczoną kwotę oraz
pokryć koszty ewentualnych szkód zawinionych przez dziecko podczas obozu.
Oświadczamy, że przyjęliśmy do wiadomości warunki uczestnictwa i rezygnacji oraz warunki pobytu i finansowania oraz
zapoznaliśmy się z regulaminem i zobowiązaliśmy dziecko do przestrzegania go.

........................................................................
/podpis rodzica lub prawnego opiekuna/

Prosimy o dokładne wypełnienie i podpisanie tych formularzy (bardzo ważne- podpis własnoręczny)
i dostarczenie di Instruktora. (W przypadku braku miejsca wszelkie uwagi proszę napisać z tyłu karty)
Jodan Sp.z o.o.
Majewskiego 15/36
02-104 Warszawa

