AKADEMIA PIŁKARSKA GOL CHEŁMŻA
STOWARZYSZENIE SPORTOWE
Chełmża 2019

Deklaracja udziału dziecka w Półkoloniach na
sportowo Akademii Piłkarskiej GOL Chełmża
KARTA UCZESTNIKA OBOZU
INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU
1. Rodzaj imprezy: Półkolonie na sportowo
2. Miejsca obozu: Obiekty Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży oraz obiekty Szkoły
Podstawowej nr 2 w Chełmży.
3. Czas trwania od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r.

WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA OBÓZ
1. Imię i nazwisko dziecka .................................................................................................................
2. Data urodzenia ................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania .........................................................................................................................
4. Telefon opiekuna dziecka ...............................................................................................................
5. Numer pesel dziecka........................................................................................................................
6. Wzrost dziecka (rozmiar kupowanych koszulek)…………………
7. Przychodnia lekarska do której należy dziecko
..............................................................................................................................................................
8. Adres rodziców (opiekuna) w czasie pobytu dziecka na obozie…..................................................
..............................................................................................................................................................
Tel. .....................................
……………………………………………........
miejscowość, data podpis rodzica (opiekuna)

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU
1. Imię i nazwisko dziecka .................................................................................................................
2. Przebyte choroby (podkreślić odbyte i podać, w którym roku życia): odra ..................,
ospa......................., różyczka ......................, świnka ...................., szkarlatyna ................,
żółtaczka zakaźna .............., choroby nerek (jakie) ...........................................................................,
choroby reumatyczne ............., astma ......................, padaczka ..................., inne choroby
..............................................................................................................................................................
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3. U dziecka występowały w ostatnim roku lub występują obecnie (podkreślić właściwe):
drgawki, utraty przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, częste bóle głowy, tiki, moczenia
nocne, częste bóle brzucha, wymioty, krwawienia z nosa, przewlekły kaszel (lub katar), anginy,
duszność,

bóle

stawów,

szybkie

męczenie

się,

niedosłuch,

jąkanie,

inne

..............................................................................................................................................................
4. Czy w ostatnim roku dziecko było w szpitalu (podkreślić właściwe)
tak, nie, podać powód .........................................................................................................................
5. Dziecko jest (podkreślić właściwe): nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów,
nadpobudliwe, inne informacje o usposobieniu i zachowaniu dziecka:
...........................................................................................................................................................
6. Dziecko jest uczulone (podkreślić właściwe): TAK, NIE; jeśli tak to podać na
co.......................................................................................................................................................
7. Dziecko nosi (podkreślić właściwe): okulary, aparat ortodontyczny, wkładki ortopedyczne,
inne aparaty .........................................................................................................................................
8. Inne uwagi o zdrowiu dziecka .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu na obozie.

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

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi
diagnostyczne, operacje.
...........................................................................
miejscowość, data podpis rodzica (opiekuna)

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka
w obozie sportowo-rekreacyjnym.
...........................................................................
miejscowość, data podpis lekarza, jeśli uczestnik nie posiada aktualnej karty zawodnika z badaniami lekarskimi
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WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE
1. Rodzic/Opiekun przywozi uczestnika obozu w wyznaczone miejsce zbiórki.
2. Rodzic/Opiekun dziecka odbierający uczestnika ma obowiązek okazania dowodu

tożsamości, jeśli Kierownik Obozu i/lub Trener/Wychowawca dziecka sobie tego
zażyczą.
3. W przypadku odbioru Uczestnika przez inną osobę niż Rodzic/Opiekun, wymagane

jest upoważnienie wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna.
4. Rodzic/Opiekun przebywający w miejscu Obozu zobowiązuje się do nieingerowania

i niezakłócania w żaden sposób przebiegu Programu Obozu.
5. Uczestnik obozu ma prawo uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez
wychowawców.
6. Uczestnik ma obowiązek stosować się do regulaminu obozu i ośrodka sportowego oraz
do poleceń wychowawców.
7. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (torbę podręczną lub plecak,

dodatkowe ubrania treningowe, odpowiednie obuwie, ubrania codziennego użytku:
spodenki, koszulki, bieliznę, dres, czapkę z daszkiem, itp.).
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt elektroniczny,

w szczególności urządzenia mobilne, telefony komórkowe i inne rzeczy wartościowe
uczestników.
9. Uczestnik za pośrednictwem rodziców lub opiekunów ponosi odpowiedzialność za
wyrządzone z własnej winy szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
10. Niniejsze warunki są integralną częścią umowy.

..............................................................................
miejscowość, data i podpis rodzica (opiekuna)
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych
zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas stacjonarnego obozu
piłkarskiego Akademii Piłkarskiej GOL Chełmża. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i
publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko podczas obozu na profilach
internetowych zarządzanych przez Akademię Piłkarską GOL Chełmża oraz w mediach w celu
informacji i promocji Akademii. Na prośbę opiekuna prawnego jest możliwość usunięcia
wybranych zdjęć z publikacji.

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

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka w
bazie danych Akademii Piłkarskiej GOL Chełmża, dla potrzeb niezbędnych do organizacji
pracy i funkcjonowania Akademii (zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych). Na wykorzystanie i przetwarzanie danych w celach marketingowych (własnych)
oraz zgłoszeniowych do zawodów sportowych (turniej, liga). Dane mogę być udostępniane
wyłącznie trenerom i pracownikom (członkowie stowarzyszenia) Akademii, którzy są
zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

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

