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IV. 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 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
 
...............................                                              ............................................. 

          (data)   (podpis organizatora wypoczynku) 

 

V. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 
 
Uczestnik przebywał .................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

(adres miejsca wypoczynku) 
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ........................................................................................................ 
do dnia (dzień, miesiąc, rok) ........................................................................................................ 
 
 

...............................    ............................................................. 
          (data)   (podpis kierownika wypoczynku) 

 

 

VI. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O 

CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... ...

....................................................................................................................................... 

 

...................................         ................................................................ 

 (miejscowość, data)  (podpis kierownika wypoczynku) 

 

 

VII. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY 

WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………... 

 

...................................         ................................................................ 

 (miejscowość, data)  (podpis kierownika wypoczynku) 

 
 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku: Obóz GIMNASTYCZNO -REKREACYJNY  

2. Adres placówki: Ośrodek Bocianie Gniazdo ul. Mazurska 18, 11-520 Ryn 

3. Czas trwania : 09.07 - 20.07.2021 Przejazd: Autokar.  

4. Organizator: WindZone Michał Gąsiński, ul. Rozłogi 12A/10, 01 – 310 Warszawa 

5. Zbiórka: 09.07.2021  

Łódź godz. 6:00 - parking Pasaż Łódzki, al. Jana Pawła II 30, 
Warszawa godz. 8.00 - parking ul. Oławska przy pętli autobusowej Nowe Bemowo 
 

6. Powrót: 20.07.2021  
Warszawa godz. 17:00 - parking ul. Oławska przy pętli autobusowej Nowe Bemowo, 

Łódź godz. 19.00  - parking Pasaż Łódzki, al. Jana Pawła II 30. 
 
Godzina powrotu może ulec zmianie, o czym organizator poinformuje.  

 

 

II. WNIOSEK I ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE 

DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU 

1. Imię i nazwisko dziecka   ...............................................................................................  

2. Imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów  .............................................................  

 ......................................................................................................................................   

3. Data urodzenia    ............................................................................................................  

4. Adres zamieszkania  ……………………………………………………………………….  

5. Adres zamieszkania lub pobyt rodziców ………………………………………………….. 

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

6. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 
szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 
 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 
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7. 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) 
 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z 
aktualnym wpisem szczepień): 
 
tężec ........................................................................................................................  

błonica  ....................................................................................................................  

dur  ..........................................................................................................................  

inne  .........................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

oraz numer PESEL uczestnika 

   

□ Wyrażam zgodę* na udział niepełnoletniego syna/córki w obozie organizowanym przez WindZone. 
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM/EM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ 
POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE 
WYPOCZYNKU.  JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, ŻE NIE SĄ MI ZNANE ŻADNE PRZECIWWSKAZANIA 
ZDROWOTNE UNIEMOŻLIWIAJĄCE MOJEMU DZIECKU UDZIAŁ W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH. 

□ Zapoznałem się oraz akceptuję* wytyczne dot. wyjazdów letnich z WindZone Travel dla dzieci i 
młodzieży 2021, zgodne z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS 

□ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej dla potrzeb 
niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku oraz 
oświadczam iż zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych (Zgodnie z artykułem 
13. ust. 1 i ust 2  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. RODO) oraz prawach 
jakie mi przysługują z tym związane zawarte na stronie internetowej: http://windzone.pl/polityka-
prywatnosci/ 

□ Wyrażam zgodę* na nieodpłatną publikację oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video, przekazach internetowych, i umieszczania 
wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez WindZone (w tym na stronie 
internetowej WindZone, Profilu na Facebooku czy Instagramie). 

 
*zaznaczyć znakiem „X” 

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

                       (data)                (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Podstawą uczestnictwa w obozie jest uiszczenie kosztów pobytu dziecka w wysokości 

1999,00 PLN (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), a także 

oddanie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczenia w dniu wyjazdu. 

2. Uczestnicy obozu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od 

dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia imprezy.  

3. Organizator nie odpowiada za utratę mienia uczestników na skutek kradzieży, zguby lub  

zniszczenia, organizator nie ponosi także odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty  

wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestnika podczas pobytu na obozie i w  

środkach transportu.  

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obozu. 

5. Za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice, którzy po  

zakończeniu obozu zostaną obciążeni rachunkiem za straty.  

6. Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania  

        obozu (np. choroba w czasie obozu, wcześniejszy wyjazd z obozu).  

7. Rezerwacji na Wyjazd można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący   

się na stronie www.windzone.pl oraz wpłacając zaliczkę w wysokości 500 zł na konto 

Organizatora w terminie nie dłuższym niż 7 dni po dokonaniu rezerwacji internetowej. 

Zaliczka jest bezzwrotna. 

8. Faktury za dany obóz będą wystawiane do 14 dni po zakończeniu imprezy. 

 

 
  ....................................................   .............................................................  

 (data) (podpis rodzica/opiekuna) 
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