KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU
lato 2018
I.

INFORMACJE O OBOZIE

□ OBÓZ Przygody Minionków – 24.06 - 05.07.2018
□ WĘDRÓWKI ŻEGLARSKIE PO MAZURACH - 11.07 - 20.07. 2018
II. WNIOSEK RODZICÓW / OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA OBÓZ
1. Imię i nazwisko Uczestnika ………………………………………………………………………………..
2. Data urodzenia. ................................................................................................................................
3. PESEL.................................................................
3. Adres zameldowania………………………………………………………………………………………………………………....
4. Adres do korespondencji…………………………………………………………………………………………………………….
5. Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………………………………………………………
6. Imię i nazwisko matki/opiekunki………………………………………………………....tel.......................................................
7. Imię i nazwisko ojca/opiekuna…………………………………………………………...tel……................................................
8. Tel. kontaktowy rodziców / opiekunów podczas pobytu dziecka na obozie……………………………………………………
9. Adres e-mail rodziców / opiekunów dziecka……………………………………………………………………………………….
10. Wzrost dziecka……………………………..
........................................
(miejscowość i data)

.....................................................
(podpis rodzica/ opiekuna)

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA

1. Czy dziecko jest uczulone? TAK NIE (niepotrzebne skreślić)
Alergeny.......................................................................................................................................................................
Objawy alergii..............................................................................................................................................................
2. Czy dziecko cierpi na przewlekłą/nawracającą chorobę? TAK NIE (niepotrzebne skreślić)
Symptomy...................................................................................................................................................................
3. Czy dziecko obecnie jest diagnozowane? TAK NIE (niepotrzebne skreślić)
W kierunku jakiej choroby?.........................................................................................................................................
4. Czy dziecko przechodziło zabiegi chirurgiczne? TAK NIE (niepotrzebne skreślić)
Kiedy i z jakiego powodu.............................................................................................................................................
5. Czy dziecko przyjmuje leki? TAK NIE (niepotrzebne skreślić)
Przyczyna....................................................................................................................................................................

Nazwa i dawka leku.....................................................................................................................................................
6. Inne ważne informacje na temat zdrowia dziecka
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
7. Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje na temat stanu zdrowotnego dziecka, które mogą
pomóc w zapewnieniu właściwej opieki medycznej w czasie pobytu dziecka na obozie. W razie zagrożenia
zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, niezbędne zabiegi diagnostyczne i operacje.
...........................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

8. szczepienia: błonica/tężec (daty szczepień) .............................................................................
................................................... …………………………………………………
(podpis pielęgniarki, lekarza lub rodzica)

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI REZERWACJI
1.1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo po upewnieniu się, że na wybrany obóz w danym terminie są wolne
miejsca.
1.2. Czas trwania rezerwacji wstępnej nie może być dłuższy niż 7 dni.
1.3. W czasie trwania rezerwacji wstępnej klient jest zobowiązany:
A. dostarczyć podpisaną przez Rodzica/Opiekuna kartę kwalifikacyjną uczestnika (trzy strony). Podpisaną kartę kwalifikacyjną można
przesłać faxem lub w formie elektronicznej (skan), ewentualnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
B. dokonać wpłaty zaliczki za obóz w wysokości 700 zł.
1.4. Po dopełnieniu ww. formalności wysyłane jest do Państwa potwierdzenie rezerwacji na adres mailowy podany w karcie kwalifikacyjnej.
Sama dostarczona karta kwalifikacyjna nie stanowi podstawy do potwierdzenia rezerwacji.
1.5. Wszystkie zmiany i uwagi dotyczące rezerwacji oraz wyjazdu będą uwzględniane jedynie w momencie, gdy zgłaszane są przez
Rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika.
WARUNKI PŁATNOŚCI
2.1. Zaliczka wpłacana jest nie później niż 7 dni od momentu wysłania karty kwalifikacyjnej.
2.2. Pozostała część należności za obóz winna być uiszczona nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem obozu.
2.3. W przypadku rezerwacji miejsca później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia obozu, Klient jest zobowiązany wpłacić 100% ceny
obozu.
2.4. Niedokonanie wpłat należności w ww. terminie będzie przyczyną skreślenia osoby z listy uczestników.

WARUNKI REZYGNACJI
3.1. W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie organizatora (niedostarczenie karty kwalifikacyjnej,
niedotrzymanie terminów płatności, choroba uczestnika i inne przypadki losowe) potrącana jest zaliczka .
REGULAMIN OBOZU
1.

Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do poleceń wychowawców oraz do regulaminu obozu i ośrodka gdzie
obóz jest organizowany.

2.

Uczestnik obozu winien jest zapoznać się z warunkami uczestnictwa, programem obozu regulaminami dotyczącymi
wyjazdu oraz ich przestrzegać.

3.

Na obozie młodzieżowym obowiązuje zakaz palenia, picia alkoholu i używania środków odurzających.

4.

Uczestnik powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa, punktualnie stawiać się na zajęcia i posiłki.

5.

W przypadku drastycznego naruszenia któregokolwiek z punktów Regulaminu, lub zachowania się Uczestnika w sposób
uniemożliwiający dalszy jego pobyt na obozie, organizator może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z obozu. W takiej
sytuacji Rodzic (Opiekun) jest zobowiązany do odebrania na koszt własny Uczestnika z obozu w ciągu 48 godzin od
zgłoszenia zaistniałego problemu.

6.

Uczestnikowi

nie

przysługuje

zwrot

wartości

świadczeń

niewykorzystanych

w

trakcie

trwania

obozu

(np. z powodu wcześniejszego wyjazdu, choroby, wydalenia dyscyplinarnego itp.)
7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez
Uczestników podczas pobytu na obozie i w środkach transportu.

8.

Rodzice (Opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas
pobytu w ośrodku jak i poza nim (w środkach transportu, w trakcie wycieczek itp.)

INFORMACJE DODATKOWE
4.1. Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie od dnia rozpoczęcia imprezy do
dnia jej zakończenia. W przypadku wyjazdów zagranicznych dodatkowo Uczestnicy ubezpieczeni są w zakresie
odpowiedzialności cywilnej (OC) i kosztów leczenia (KL).
4.2. Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych” podpisując
Kartę Kwalifikacyjną wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie
danych osobowych Uczestnika i Państwa, na utrwalanie wizerunku Państwa dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji ofert,
w tym udostępnianie wizerunku na stronach internetowych organizatorów i powiązanych stronach serwisów społecznościowych
a także na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
4.3. Potwierdzam zapoznanie się z ze wszelkimi informacjami zawartymi w karcie kwalifikacyjnej uczestnika, programie obozu
oraz ze szczegółowymi informacjami o obozie i z treścią warunków uczestnictwa, które przyjmuję do wiadomości i akceptuję.

........................................
(miejscowość i data)

Organizatorzy:
Klub Aktywna „16”
oraz
UKS KETER

Dane do przelewu:
Uks Keter
01-188 Warszawa
Ul.Wawelberga10
ALIOR BANK
72 2490 0005 0000 4520 4333 3473

.............................................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

