AKADEMIA PIŁKARSKA JUNIOR FOOTBALL ACADEMY

Karta Kwalifikacyjna uczestnika Półkolonii Piłkarskiej
w Junior Football Academy
*informacje zaznaczone kolorem czerwonym wypełnia rodzic / opiekun dziecka
I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku: półkolonie
2. Adres: 77-320 Przechlewo, Szkoła Podstawowa w Przechlewie
3. Czas trwania wypoczynku: 09.02.2015 – 13.02.2015
………………………………………………………..
(data i podpis organizatora wypoczynku)
II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK
1. Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………........................................
2. Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………............................................
3. PESEL: ……………………………………………………………………………………………...................................................
4. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………………………………
6. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku:
……………………………………………………………………………………………………….......................................................
7. Zobowiązuję się, że:
□ będę osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko,
□ wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu,
□ dziecko będzie przyprowadzać i odbierać osoba upoważniona -….......................................................
…………………………………………………….
(miejscowość, data i podpis opiekuna)
Oświadczenie rodziców/opiekunów
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Junior Football Academy
oraz wyjazdy turystyczno-rekreacyjne po regionie.
…………………………………………………….
(miejscowość, data i podpis opiekuna)
III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę autokarem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich
dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary oraz inne istotne informacje)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ
POMÓC W ZAPEWNIENIU JEGO WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU.
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……………………………………………………….
(miejscowość, data i podpis opiekuna)

Regulamin Półkolonii w Junior Football Academy
1. Uczestnik półkolonii zimowej organizowanej przez Junior Football Academy w Przechlewie jest
zobowiązany do:
- uczestnictwa z zajęciach w ramach harmonogramu,
- przestrzegania podstawowych zasad kultury osobistej i prawidłowego zachowania wobec
opiekunów i innych uczestników zajęć,
- wypełniania poleceń instruktorów i opiekunów,
- przestrzegania godzin rozpoczęcia zajęć,
- noszenia odpowiedniego obuwia sportowego,
- dbania o porządek w budynku oraz na terenie całego ośrodka,
- zgłaszania złego samopoczucia opiekunom,
- przestrzegania regulaminu wycieczek
2. W przypadku sprawiania trudności wychowawczych, które uniemożliwiają realizację zajęć
i naruszają podstawowe zasady kultury osobistej, uczestnik może zostać upomniany lub czasowo
odsunięty od zajęć z jednoczesnym poinformowaniem rodziców. W szczególnych przypadkach decyzją
Junior Football Academy uczestnik może zostać karnie usunięty z uczestnictwa w zajęciach.
3. Za szkody umyślnie spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiadają rodzice lub prawni
opiekunowie (odpowiedzialność finansowa).
INNE
1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
2. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić (nie zabierać) na półkolonię cennych urządzeń, np. telefonów
komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
3. W przypadku, gdy nie zbierze się wymagana liczba 12 osób na grupę, organizator ma prawo do 5 dni
przed rozpoczęciem turnusu odwołać imprezę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji harmonogramu półkolonii w zależności od warunków
atmosferycznych oraz sił wyższych.
…………………………….……………..……………………….
(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)
Uwagi i spostrzeżenia wychowawcy/kierownika o dziecku w czasie pobytu dziecka w placówce
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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…………………………………………..
(data i podpis kierownika)
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