
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

ZGŁOSZENIA NA PÓŁKOLONIE „ Aktywne wakacje SPORT  TEAM” 
Właściwe zaznaczyć znakiem „X” 

I. Informacje dotyczące wypoczynku: 

A) Forma wypoczynku – prosimy o zaznaczenie właściwej formy 

Obóz stacjonarny (półkolonia)   Obóz sportowy 

 

B) Termin – prosimy o zaznaczenie właściwego terminu 

25-29.06  2-6.07 9-13.07 16-20.07 20-24.08 
 
 

C) Miejsce i adres wypoczynku 

Szkoła Podstawowa Nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego, ul. Przepiórki 16/18, 02-407 Warszawa 

 

..........................................                          ......................................................................... 
    (miejscowość, data)                                  (czytelny podpis organizatora wypoczynku) 

 
II. Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku – wypełnia rodzic/opiekun 

A) Dane uczestnika 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

B) Dane rodzica/opiekuna 

Imię i Nazwisko  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu   

Adres e-mail  

C) Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku,   
w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego 
lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym: 

  

  

D) Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym, stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest 
uczulony,  
czy choruje przewlekle, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub 
okulary, grupie krwi) 

  

  

o szczepieniach ochronnych: 
Tężec         Rok  Błonica      Rok    Dur         Rok  Inne  
 
 

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

(miejscowość, data)                                                (czytelny podpis opiekuna) 



E) Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka ................................................... (imię i nazwisko uczestnika)  
i nie widzę przeciwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych oraz uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych. 

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

(miejscowość, data)                                                (czytelny podpis opiekuna) 

F) Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc  w zapewnieniu właściwej opieki nad nim  
w czasie pobytu dziecka na półkolonii „aktywne wakacje sport team”. 

 

..........................................                                     .......................................................... 
  (miejscowość, data)                                                (czytelny podpis opiekuna) 

G) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku w zakresie 
niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. 

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

  (miejscowość, data)                                                (czytelny podpis opiekuna) 

H) Powrót dziecka do domu: 
Dziecko będzie odbierane przez: 

1  
(proszę wpisać imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, tel. kontaktowy) 

2   
(proszę wpisać imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, tel. kontaktowy) 

 
 

..........................................                                    .......................................................... 
  (miejscowość, data)                                                (czytelny podpis opiekuna) 

III. Decyzja organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika wypoczynku do udziału w wypoczynku  

Organizator postanawia:  
 zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek  
 
 odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu na: 

  

  

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

 (miejscowość, data)                                            (czytelny podpis kierownika wypoczynku) 

IV. Potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika wypoczynku w miejscu wypoczynku 

Uczestnik przebywał na półkolonii „ Aktywne wakacje SPORT  TEAM” w Szkole Podstawowej Nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego,  
ul. Przepiórki 16/18, 02-407 Warszawa w terminie: 

25-29.06  2-6.07 9-13.07 16-20.07 20-24.08 
 

 
 

..........................................                                        …………….......................................................... 
(miejscowość, data)                                                (czytelny podpis kierownika wypoczynku) 

V. Informacja kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku w czasie trwania wypoczynku oraz o chorobach 

przebytych w jego trakcie – wypełnia organizator 

 

 

..........................................                                        …………........................................................... 
  (miejscowość, data)                                                (czytelny podpis kierownika wypoczynku) 



VI. Informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku - wypełnia organizator 

 

 

 

..........................................                                        ......................................................................... 
  (miejscowość, data)                                                (czytelny podpis wychowawcy wypoczynku) 

 

 

REGULAMIN OBOZÓW STACJONARNYCH „ Aktywne wakacje SPORT  TEAM” 

1. Organizatorem obozu jest Sport Team. 03-144 Warszawa Ul. Światowida 57/89. NIP: 5242809021. REGON: 365456007. KRS: 0000637864.  
2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik 
oraz jego rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż nie będzie mógł korzystać z usług Sport Team w przypadku nieprzyjęcia warunków Regulaminu.  
3. W obozach organizowanych przez Sport Team mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku 4-12 lat (zwani dalej Uczestnikami).  
4. Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać Rodzic lub jego Opiekun prawny.  
5. Warunki rezerwacji obozu:  

5.1. Wpłata zadatku w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za jeden obóz, powinna nastąpić w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wysłania 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.pograjmyrazem.com 
5.2. Wpłata pozostałej części ceny obozu powinna nastąpić najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia obozu.  
5.3. Wpłaty dokonywane są na konto bankowe Organizatora wskazane w potwierdzeniu rezerwacji wysłanej na adres e-mail znajdujący się w zgłoszeniu.  
5.4. W przypadku rezerwacji obozu na 30 dni przed rozpoczęciem obozu lub później wpłata całej kwoty powinna być dokonana niezwłocznie, tj. maksymalnie 
w ciągu 7 (siedmiu dni) od daty otrzymania przez Uczestnika i/lub rodzica/opiekuna prawnego potwierdzenia rezerwacji.  
5.5. Brak wpłaty w określonych powyżej terminach - z przyczyn leżących po stronie Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego bądź bez podania 
uzasadnionego powodu - powoduje wycofanie zgłoszenia Uczestnika bez prawa do zwrotu wpłaconej zaliczki.  
5.7. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału Uczestnika w obozie - Rodzice/ Opiekunowie prawni powinni przekazać informacje  
o rezygnacji z uczestnictwa w obozie e-mailem na adres kontakt@pograjmyrazem.com. W powyższej sytuacji Organizator dokona zwrotu uiszczonych już wpłat 
z zastrzeżeniem: - rezygnacja do 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potraceniem zadatku  
w wysokości 250 zł/ obóz - rezygnacja na mniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia obozu – zwrot za potraceniem 70% ceny obozu.  
5.6. Istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika znajdą na to miejsce innego 
Uczestnika spełniającego warunki określone w niniejszym regulaminie.  
5.7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacja warunków rezerwacji.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora.  
W przypadku odwołania obozu Organizator zwraca Rodzicom/ Opiekunom prawnym 100% dokonanych wpłat.  
7. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych świadczeń przez Uczestnika np. w przypadku spóźnienia się na obóz, skrócenia pobytu, rezygnacji 
z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji przewidzianych na obozie.  
8. W przypadku braku napłynięcia do Organizatora formularzy zgłoszeniowych Uczestników w ilości zapewniającej prawidłową i kompleksową realizację formuły 
obozu, Organizator zastrzega możliwość odwołania obozu w terminie 14 dni od daty jego planowanego rozpoczęcia, co równoznaczne jest z istnieniem po 
stronie Organizatora obowiązku zwrotu całości kwoty wpłaconej przez rodzica/opiekuna w terminie 30 dni od daty jego planowanego zakończenia. 
9. Oświadczenie w tym przedmiocie dla swej skuteczności winno zostać złożone przez Organizatora drogą mailową na adres mailowy podany przez 
rodzica/opiekuna prawnego  w formularzu zgłoszeniowym, którego podpisanie warunkuje uczestnictwo w obozie.  
10. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu całodzienne wyżywienie w terminie trwania obozu.  
11. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje na trening.  
12. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu.  
13. Organizator podczas obozów zapewnia profesjonalną kadrę trenerska z uprawnieniami.  
14. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę wychowawców i kierownika obozu z wymaganymi przez polskie prawo uprawnieniami.  
15. Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.  
16. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu przyjazdu na obóz i zgłoszenia się do kadry wychowawczej – do czasu odbioru 
Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych. 
17. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, 
samorządowych i innych instytucji.  
18. Organizator odpowiada za rzetelna realizacje programu obozu. Ramowy program obozu jest wysłany do rodziców/opiekunów prawnych na wskazany 
w zgłoszeniu adres e-mail. 
19. Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, przedmioty wartościowe, sprzęt RTV, sprzęt multimedialny Uczestnika oraz inne rzeczy osobiste 
Uczestnika.  
20.  Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialna za szkody i straty wyrządzone z winy Uczestnika.  
21. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru Uczestnika z obozu.  
22. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wcześniejszego przyjazdu dziecka na obóz.  
23. Organizator zawiera ubezpieczenie dla Uczestników obozu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę ubezpieczenia 10.000 PLN. 
24.  W przypadku ciąży poczętej w czasie trwania obozu, organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.  
25. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz 
podpisany niniejszy regulamin najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu.  
26. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawda podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka 
oraz jego zdrowia w Karcie obozowej.  
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji podanej w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.  
28. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika obozu. Organizator nie zwraca kosztów transportu.  
29. Rodzic/Opiekun prawny dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu tożsamości, jeśli kierownik obozu lub 
wychowawca dziecka wyrażą takie życzenie.  
30. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inna osobę niż Rodzic/Opiekun prawny i osoby wymienione w karcie kwalifikacyjnej uczestnika 
wypoczynku (punkt II podpunkt. H) wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego.  
31. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają względem Organizatora, iż Uczestnik jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo  
w programie obozu. W szczególności rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają, iż po stronie Uczestnika nie zachodzą żadne przeciwwskazania 
zdrowotne dla uczestnictwa w zajęciach sportowych przewidzianych w toku obozu. 



REGULAMIN OBOZÓW STACJONARNYCH „ Aktywne wakacje SPORT  TEAM” 

32. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (według listy przekazanej przez Organizatora w odrębnym e-mailu). 
33. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we wszystkich zajęciach programowych.  
34. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora - kierownikowi, 
wychowawcy, trenerom. 
35. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie.  
36. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności miejscach zajęć oraz spożywania posiłków.  
37. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy wychowawcy i kierownika obozu opuszczać miejsca obozu (miejsca wypoczynku, hali sportowej, boiska).  
38. Obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych typu: laptop, konsola do gier, tablet, notebook. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do 
ograniczenia dostępu do telefonu komórkowego, w celu kontaktu z rodzicem/opiekunem, jedynie w wyznaczonych przez kierownika obozu godzinach.  
39. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na obozie, Organizator może zdecydować o 
usunięciu uczestnika z obozu. Wszelkie koszty związane z taka sytuacja ponosi Rodzic/Opiekun prawny.  
40. Na obozach Sport Team obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Nieprzestrzeganie ww. zasady 
spowoduje natychmiastowe usuniecie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.  
41. W przypadku niemoralnego, w opinii kierownika obozu, zachowania Uczestnika, Uczestnik może zostać usunięty z obozu na koszt Rodzica/Opiekuna 
prawnego.  
42. Rodzic/Opiekun może odwiedzić dziecko w trakcie wypoczynku w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika po uprzednim ustaleniu miejsca i godziny 
spotkania. 
Ochrona danych osobowych i prawa do wizerunku: 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Sport Team. 03-144 Warszawa Ul. Światowida 57/89. 
Pełnoletniemu Uczestnikowi oraz Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez nich danych osobowych oraz ich 
poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestnika obozu do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, 
na stronach internetowych, w prasie, w telewizji) pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z obozem, w którym uczestniczył Uczestnik.  
3. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w pkt. 2 poprzez dobrowolne podpisanie odrębnej zgody.  
4. Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt. 3 może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia i przesłanie tego oświadczenia na adres 
Organizatora. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty otrzymania oświadczenia przez Organizatora. 
Zmiany Regulaminu: 
1. Niniejszy Regulamin wchodzą w życie z chwila opublikowania na stronie www.pograjmyrazem.com.  
2. Sport Team. 03-144 Warszawa Ul. Światowida 57/89 może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Po wprowadzeniu takich zmian, Sport 
Team udostępni nową wersje Regulaminu pod adresem: www.pograjmyrazem.com 
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie: www.pograjmyrazem.com 
4. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny uznaje i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego z usług 
lub serwisów po dacie zmiany niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na 
Regulamin w nowym brzmieniu. 
Postanowienia końcowe: 
1. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Sport Team powiadomień, w tym powiadomień dotyczących zmian 
niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ogłoszeń zamieszczanych w ramach usług oraz serwisów Sport Team   
2. W wypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne, postanowienie takie zostanie usunięte i pozostanie bez wpływu 
na pozostałe postanowienia Regulaminu. Pozostałe postanowienia Regulaminu będą nadal ważne i wiążące dla Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego.  
3. Niniejszy Regulamin,  oraz stosunek prawny pomiędzy Uczestnikiem, jego rodzicem/opiekunem prawnym a Sport Team wynikający z Regulaminu podlega 
zawsze prawu polskiemu.  
4. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów pomiędzy nimi, a Sport Team wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.  
5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna dla Sport Team z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich treści, znajomością skutków prawnych z nich 
wynikających, a także z zobowiązaniem się Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego do przestrzegania zawartych tam zobowiązań. 
 
 
 
Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie, które przyjmuje do wiadomości, rozumiem i akceptuję. 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

DATA, MIEJSCE, CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

http://www.pograjmyrazem.com/
http://www.pograjmyrazem.com/
http://www.pograjmyrazem.com/

