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PROSZĘ NIE ŁACZYĆ OPŁAT ZA OBÓZ ZE SKŁADKAMI! 

SIATKARSKIE LATO 2023 
 

I. Termin: 15-22.08.2023 
II. Miejsce zakwaterowania: Bursa szkolna nr 1 ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec 
III. Cena: Cena za osobę wynosi 1 400,00 zł płatnym przelewem na konto Stowarzyszenia  

Wpłaty prosimy regulować zgodnie z harmonogramem:  
1 rata – 500,00 zł płatna do 15 marca 2023 
2 rata – 900,00 zł płatna do 15 czerwca 2023 

IV. Cena obejmuje: 
Transport, Wyżywienie (4 posiłki dziennie), nocleg, halę do treningów (2x/3x dziennie po 120 minut), 
wodę na zajęcia, ubezpieczenie NNW na kwotę 10 000 zł, gadżet pamiątkowy, zajęcia teoretyczne w sali 
audio, wyjście na Aquapark, wyjście na kręgielnie, turniej z nagrodami, ognisko z kiełbaskami, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego typu kajaki i rowery wodne oraz organizację wieczorków integracyjnych. 

V. Zapisy na zgrupowanie: 
1. Zapisy na obóz są w formie pisemnej (w postaci regulaminu obozu) do dnia 10.03.2023!!!!.  

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona do 34 maksymalnie. Podpisany dokument należy 
przekazać bezpośrednio do Trenera. 

2. Wszelkie pytania prosimy kierować do Prezesa Klubu p. Damiana Gapika tel. 509-416-895  
VI.  Postanowienia dodatkowe 

1. Obowiązkowo każdy uczestnik obozu musi posiadać ważny dokument tożsamości (w przyp. uczniów 
legitymacja szkolna). 

2. Obowiązkowa jest również KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU, w której 
wskazują Państwo najważniejsze informację o stanie zdrowia dziecka. 

3. W przypadku wycofania się z obozu z przyczyn innych niż kontuzje Klub nie zwraca wpłaconych 
pieniędzy oraz ma prawo do ubiegania się spłaty 60% ceny całości obozu.  

4. Każdy uczestnik biorący udział w zgrupowaniu automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie swoich 
danych osobowych oraz wizerunkowych w celach marketingowych Klubu. 

5. Sztab szkoleniowy zgrupowania (Kierownika oraz 3 Trenerów) zostanie ogłoszony do końca Maja. 

Będziemy ostro trenować, dobrze się bawić, organizować wieczorki integracyjne, wspólne seanse filmowe oraz 
będziemy rywalizować w konkursach i zabawach. 

 
Na wyjazd należy zabrać: 

legitymację szkolną, książeczkę zdrowia dziecka, odzież 
codzienną, kosmetyki, strój sportowy, dres sportowy, strój 

kąpielowy, obuwie na zmianę, ręcznik, ciepłą odzież na 
spacery i ćwiczenia w terenie, klapki, zażywane leki z 

opisem dawkowania i sposobem podawania, kubek, bidon. 
 

NIE ZABIERAMY SŁODYCZY !!!
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REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO: 
 
1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z 

akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych. 
2. Każdy uczestnik obozu ma prawo do: 

 pełnego skorzystania z programu obozu,  

 korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów,  

 wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,  

 uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka, 

 poszanowania swoich poglądów i przekonań,  

 kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach, 

 przyjmowania podczas obozu gości (w uzgodnieniu z kadrą obozu). 
3. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 

 przestrzegać regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym się obóz odbywa oraz stosować się do poleceń trenerów i 
wychowawców, 

 zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną, 
 realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, 
 dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt, 
 odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób, 
 przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu drogowego, 
 informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach 

uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie 
prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu), 

 dbać o higienę i schludny wygląd. 
4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed 

rozpoczęciem zajęć. 
5. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do trenerów, instruktorów i opiekunów. 
6. Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem. 
7. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy. 
8. Korzystanie z kąpieliska jest możliwe tylko i wyłącznie pod opieką Wychowawcy oraz Ratownika. 
9. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek 

środków odurzających. 
10. W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów itp. 
11. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone 

opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika. 
12. Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na 

obozie. 
13. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod 

nadzorem opiekunów. 
14. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika podróży/wycieczki. 
15. Podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 
16. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu Organizator zastrzega sobie prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak 

upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub 
gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa innych uczestników obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po 
wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za 
niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 24 
godz. 

17. Cena za osobę wynosi 1 400,00 zł płatnym przelewem w następujących ratach i terminach:  
1 rata – 500 zł płatna do 15 marca 2023  / 2 rata – 900 zł płatna do 15 czerwca 2023 

18. W przypadku wycofania się z obozu z przyczyn innych niż kontuzje Klub nie zwraca wpłaconych pieniędzy oraz ma prawo do ubiegania się 
spłaty 60% ceny całości obozu. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu sporządzony w dwóch kopiach po jednym z każdej ze stron, akceptuję wszystkie jego warunki i 

zobowiązuję się (moje dziecko) do jego przestrzegania i tym samym zapisuję dziecko na zgrupowanie zimowe 2023. 
 
 
 

REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO: 

…………………………………………       ……………………………………………   ………………………………………... 
miejscowość i data   podpis uczestnika obozu   podpis opiekuna prawnego uczestnika 
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opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika. 
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13. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod 

nadzorem opiekunów. 
14. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika podróży/wycieczki. 
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16. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu Organizator zastrzega sobie prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak 

upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub 
gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa innych uczestników obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po 
wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za 
niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 24 
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17. Cena za osobę wynosi 1 000 zł płatnym przelewem w następujących ratach i terminach:  
1 rata – 500 zł płatna do 15 marca 2023  / 2 rata – 900 zł płatna do 15 czerwca 2023 

18. W przypadku wycofania się z obozu z przyczyn innych niż kontuzje Klub nie zwraca wpłaconych pieniędzy oraz ma prawo do ubiegania się 
spłaty 60% ceny całości obozu. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu sporządzony w dwóch kopiach po jednym z każdej ze stron, akceptuję wszystkie jego warunki i 

zobowiązuję się (moje dziecko) do jego przestrzegania i tym samym zapisuję dziecko na zgrupowanie zimowe 2023

…………………………………………       ……………………………………………   ………………………………………... 
miejscowość i data   podpis uczestnika obozu   podpis opiekuna prawnego uczestnika 



  

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU: _________________________________ 
(drukowanymi literami imię i nazwisko)  

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 
1. Forma Wypoczynku:  Obóz Sportowy 
2. Termin wypoczynku: 15-22.08.2023 
3. Adres Wypoczynku: Bursa szkolna nr 1 ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec 

 
 

____________________   ____________________________________ 
Miejscowość, data   pieczęć i podpis organizatora wypoczynku 

 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

1. Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………..…………………………….. 
2. Rok Urodzenia: ………………………………………………………………..………………… 
3. Pesel: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
4. Imiona i nazwiska rodziców uczestnika: …………………………..……………………………. 
5. Adres zamieszkania ………………………................................................................................... 
6. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców ..................................................................................... 

………………………………………………………………………………..………………….. 
7. Numer Telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika 

wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku: 
Imię, nazwisko i nr telefonu - ……………………………………..……………………………. 
Imię, nazwisko i nr telefonu - ………………………………………..…………………………. 

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

9. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej 
diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki 
i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
oraz o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia 
z aktualnym wpisem szczepień): 
tężec: ……………………………………………………………………. 
błonica:………………………………………………………………….. 
inne: ……………………………………………………………………. 
 
______________ ____________________________________________ 
(data)   (podpis rodziców lub pełnoletniego uczestnika) 

 
III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 
Postanawia się: 

 Zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

 Odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu na: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
______________ ___________________________ 
(data)   (podpis organizatora wypoczynku) 
 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

Uczestnik przebywał na wypoczynku SKF KS Poznań Bursie szkolnej nr 1 ul. Kcyńska 48, 62-100 
Wągrowiec od dnia 15 sierpnia do 22 sierpnia 2023 
 

______________ ___________________________ 
(data)   (podpis Kierownika wypoczynku) 
 

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH 
PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 

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

______________ ___________________________ 
(data)   (podpis Kierownika wypoczynku) 

 
VI. INFORMACJA I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE 

POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

______________ ______________________________ 
(data)   (podpis wychowawcy wypoczynku)



 

 

 

Jednorazowa zgoda na samodzielny powrót dziecka po 

zakończeniu obozu sportowego. 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka 

………….……………….…………………………… w dniu zakończenia obozu sportowego po powrocie 

autokarem do Poznania tj., 22.08.2023 roku. Jednocześnie informuję, że ponoszę 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas jego samodzielnego powrotu 

do domu.  

 

 

Miejscowość i Data: …………………………………..…………… 

 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego: …………………….……………………………………………………. 


