
 

OŚWIADCZENIE  RODZICÓW  (OPIEKUNÓW)   

UCZESTNIKA  OBOZU 

 
DOT.: ..…......................................................................  

                                                 (imię i nazwisko uczestnika)  

numer PESEL uczestniczki obozu            
 

 
1. Zgłaszając dziecko oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję następujące ustalenia: 

- uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie aktualny dokument tożsamości 

- uczestnik ma obowiązek stosować się do regulaminu obowiązującego na obozie oraz poleceń kadry 

pedagogicznej, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze oraz za rzeczy 

pozostawione przez Uczestnika podczas pobytu oraz w środkach transportu, 

- uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania alkoholu, narkotyków, środków 

odurzających, palenia tytoniu, 

- w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego postępowania uczestnika  

w trakcie pobytu lub podróży może zostać podjęta decyzja o usunięciu go z obozu i odwiezienia do 

domu na koszt rodziców/opiekunów. Organizator nie zwraca kosztów niewykorzystanych świadczeń, 

-  rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez uczestnika, 

- skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części świadczeń z winy uczestnika może wiązać  

się z brakiem możliwości zwrotu kosztów tych świadczeń. 

  

2. Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestnika 

spowodowany udziałem w zajęciach sportowych, jeżeli powstał w wyniku zatajenia informacji  

o wadach wrodzonych, przebytych chorobach lub urazach uczestnika. 

 

3.  Wyrażam zgodę na czynny udział dziecka w obozie (dot. w szczególności realizacji programu). 

 

4. Wyrażam zgodę na przejazd wynajętym autokarem/busem podczas dojazdu na obóz i w drodze 

powrotnej. 

 

5. Niniejszym oświadczam, że w razie zagrożenia życia dziecka ………………………………, 

zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 

Kasa chorych, do której należą rodzice: ............................................................ 

 

6. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w obozie KKS "Wisła" Skoczów w terminie  

od 22.01.2023 do 28.01.2023 oraz deklaruję się uiścić opłatę w wysokości 1.000 zł  

do 20 grudnia 2022.  

 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów związanych  

z prawidłową organizacją obozu sportowego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm. oraz art. 13 ust.1  

i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. 

 

8. Potwierdzam zapoznanie się z ofertą, warunkami uczestnictwa, regulaminem obozu. 

 

 

 

.....................................                                                              ........................................................ 
          (miejscowość, data)                                                                                  (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


