AKADEMIA PIŁKARSKA JUNIOR FOOTBALL ACADEMY

Karta Kwalifikacyjna uczestnika Letniego Obozu Piłkarskiego
w Junior Football Academy
*informacje zaznaczone kolorem czerwonym wypełnia rodzic / opiekun dziecka
I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku: obóz piłkarski
2. Adres: ul. Peplińskiego 21, 83-400 Kościerzyna, Centrum Sportu i Rekreacji Skorzewo
3. Czas trwania wypoczynku: 18.07.2015 – 25.07.2015
………………………………………………………..
(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. Imiona i nazwisko, adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku:
……………………………………………………………………………………………………….......................................................
5. Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów…………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
(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.
……………………………………………………….
(miejscowość, data i podpis opiekuna)
Uwagi i spostrzeżenia wychowawcy/kierownika o dziecku w czasie pobytu dziecka w placówce
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
…………………………………………..

(data i podpis kierownika)
T: + 48 669 790 810
AKADEMIA PIŁKARSKA
JUNIOR FOOTBALL ACADEMY
Osiedle Północ 28
77-320 Przechlewo

www.juniorfootballacademy.pl
biuro@juniorfootballacademy.pl
NIP: 843-161-20-60
REGON: 221998504

AKADEMIA PIŁKARSKA JUNIOR FOOTBALL ACADEMY

Regulamin Obozu Piłkarskiego – Skorzewo 2015 r.
Naszym nadrzędnym celem jest zorganizowanie uczestnikom jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich warunkach. Prosimy
jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy i
bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas uczestnictwa w zorganizowanych
formach wypoczynku.
1. Uczestnik zorganizowanej formy wypoczynku ma prawo:
- do udziału we wszystkich zajęciach programowych
- wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy
- do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców, kierownika kolonii i Organizatora
- korzystać z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników kolonii
- brać czynny udział w organizacji życia obozu
- zgłaszać wszelkie nieprawidłowości z nieprzestrzeganiem Karty Praw Dziecka włącznie
2. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest:
- stawić się punktualnie w miejscy zbiórki przed wyjazdem na wypoczynek
-przestrzegać regulaminu ośrodka, regulaminu wypoczynku oraz stosować się do wewnętrznych ustaleń organizatora, wykonywać
polecenia wychowawców,
- zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną
- uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza
- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć
- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu
- dbać o higienę osobistą
- mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób
- przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa dot. m.in.: kąpieli, udziału w zajęciach, ruchu drogowego itd.
- informować kadrę obozową o każdej chorobie lub złym samopoczuciu
3. Uczestnik wypoczynku powinien być wyposażony w niezbędny ekwipunek, tj. ubrania odpowiednie do panującej aury, strój
kąpielowy, sprzęt sportowy, ręczniki, środki higieniczne itp.
4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania regulaminu kąpieli w basenie.
5. Uczestnikom nie wolno wchodzić do wody bez obecności wychowawcy bądź ratownika.
6. Zabrania się działań i zachowań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych uczestników wypoczynku.
7. Uczestnik wypoczynku (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego
podczas podróży lub pobytu na zorganizowanej formie wypoczynku.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy skradzione, zgubione lub zniszczone z braku staranności uczestnika wypoczynku.
9. Na zorganizowanej formie wypoczynku, ze względu na specyfikę imprezy, rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze należy
przekazać do depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie ww. rzeczy nie oddanych
do depozytu.
10. Na zorganizowanej formie wypoczynku obowiązuje bezwzględny zakaz: zakupu, posiadania i picia alkoholu, zakupu, posiadania
i palenia tytoniu oraz zakupu, posiadania i zażywania środków odurzających. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od
grupy oraz poza teren ośrodka.
11. W przypadku poważnego naruszenia reguł wypoczynku, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po
wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z zorganizowanej formy wypoczynku na koszt własny rodziców/opiekunów. W
takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godzin. W przypadku nie odebrania
skreślonego z listy uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opiekę właściwych władz.
12. Wszystkich uczestników obozu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00.

…………………………….……………..……………………….
(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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