
 

Załącznik do Karty kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku 

1. Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Imiona i Nazwiska rodziców…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Termin wypoczynku: 04.08-15.08.2020 

4. PESEL Uczestnika wypoczynku……………………………………………………………………………………………………… 

- Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na jego uczestnictwo w wypoczynku. 

- W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się/ nie zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 

- Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu opieki nad 

dzieckiem w czasie trwania wypoczynku. 

- Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie w/w szczególnych kategorii danych przez BASKET 4EVER Ksawerów w celu 

organizacji i realizacji niniejszej imprezy turystycznej. 

- Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w związku z wykonywaniem zdjęć i filmów w 

czasie zajęć, wyjazdów wypoczynkowych i ich udostępnianiem rodzicom i przesyłaniem po zakończonej imprezie linków 

dostępowych do albumów zdjęć (dostępne tylko dla rodziców dzieci biorących udział w wyjazdach). 

- Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w związku z wykonywaniem zdjęć i filmów w 

czasie wypoczynku i wykorzystanie ich w celach promocyjnych. 

- Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na informowanie o planowanych obozach i wyjazdach wypoczynkowych drogą 

elektroniczną, telefonicznie lub z wykorzystaniem sms. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest BASKET 4EVER Ksawerów z siedzibą: 95-054 Ksawerów,              ul. 

I.Kosmowskiej 13. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak 

powyżej, kontaktować się z nr telefonu: 608-038-840 lub na adres e-mail: kosz4ever@gmail.com. Państwa dane osobowe 

pozyskane w związku z wypełnionym formularzem/zawarciem umowy/wypełnieniem karty uczestnika jak i w trakcie 

wykonywania umowy będą przetwarzane w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), 

prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności statutowej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz 

udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie udzielona zgoda, 

niezbędność do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz niezbędność 

do celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Państwa dane 

mogą być przekazywane osobom uczestniczącym w realizacji usługi. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych wynosi 5 lat po zamknięciu roku obrachunkowego, którego dotyczą. 

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia), usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych. W przypadku wątpliwości co do 

prawidłowości przetwarzania  Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres 

Administratora tj. BASKET 4EVER Ksawerów z siedzibą: 95-054 Ksawerów, ul. I.Kosmowskiej 13 z dopiskiem „Dane osobowe”, 

na adres poczty elektronicznej kosz4ever@gmail.com      

 

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

Data i Podpis Rodziców Uczestnika                                ˟niepotrzebne skreślić 
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE SPORTOWYM 
 

1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się, składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie 

sportowym , przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.  

2. W czasie obozu, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy są zobowiązani ściśle stosować się do poleceń 
trenerów i nauczycieli.  

3. Żaden z uczestników obozu nie może opuścić budynku samowolnie.  

4. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania środków 
odurzających.  

5. Zabrania się noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów 

łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających 

bezpieczeństwu innych uczestników. 

6. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do trenerów i nauczycieli.  

7. Za umyślne szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Uczestnik obozu 

ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które ma ze sobą . (np. telefon 

komórkowy, odtwarzacz MP3 lub MP4)  

8. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00. Uczniowie mają być wówczas w pokojach (po wieczornej 
toalecie) i nie mogą przemieszczać się po budynku, ani go opuszczać.  

9. W celu zapewnienia spokojnego wypoczynku nocnego, na czas ciszy, będą zabierane przez opiekunów 

grupy telefony komórkowe.  

10. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, zostaną o tym fakcie powiadomieni rodzice lub prawni 

opiekunowie, którzy odbiorą uczestnika z obozu. W takim wypadku szkoła nie zwraca kosztów 
uczestnictwa.  

11. Jeżeli uczestnik obozu posiada ze sobą lekarstwa powinien przekazać je swojemu opiekunowi, który będzie 

wydawał je zgodnie z zaleceniem lekarza.  

12. Organizatorzy proszą rodziców lub prawnych opiekunów o kontaktowanie się z dziećmi w godzinach :   od 

14.00 -15.00 oraz 19.30 - 21.00  

 

Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do:  
 

13. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć 

sportowych, rekreacyjnych, wędrówek pieszych, ruchu drogowego oraz kąpieli. 

14. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, nawet porannego wstawania i gimnastyki 

oraz ciszy nocnej). 

15. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu. 

16. Informowania kadry obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i 

innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywaniu ćwiczeń ( jeśli o wyżej 

wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie 

poinformować o tym kadrę obozu),  

 

 

Czy dziecko potrafi pływać??? ( TAK lub NIE )  ………………………………. 

 

Czy zgadzacie się Państwo na udział dziecka w zajęciach w basenie pod okiem ratownika wodnego??? 

 

 ( TAK lub NIE )  …………………………. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu i zobowiązuję się przestrzegać warunków niniejszego 

regulaminu.  

 

……………………….. ………….. ………………………………………………………………..…  
   podpis uczestnika obozu                                                                     podpis rodziców lub prawnych opiekunów 


