
KARTA OBOZOWA 

OBÓZ REKREACYJNY  

MURZASICHLE 2023 
Organizator:  Wrocławskie Stowarzyszenie Sportowe Winner Wrocław 

 
Termin: 12.02-18.02.2023r.   

 

Adres placówki: Pensjonat „U Kocia” ul. Budzowa 5, 84-120 Murzasichle 

 

I. Wniosek o przyjęcie dziecka na obóz. 
 

1.Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………….. 

 

2.Data i miejsce urodzenia ……………………………………………….. 

 

3.Adres zamieszkania, telefon , e-mail 

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

 

4.Adres rodziców w czasie pobytu uczestnika na obozie 

 

5.PESEL i nr legitymacji szkolnej uczestnika 

 

6.Nr i adres szkoły 

 

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

                 (data)                                                                      (podpis rodziców lub opiekunów) 

 

II. Informacja rodziców (opiekunów) o dziecku. 

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

2. Przebyte choroby :……………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dziecka występowały w ostatnim roku  życia lub występują obecnie: drgawki, utraty przytomności, zaburzenia 

równowagi, omdlenia, częste bóle głowy, leki nocne, trudności w zasypianiu, tiki, moczenie nocne, częste szybkie 

męczenie się, jąkanie się, niedosłuch i inne ……………………………………………………………………………….. 

4. Dziecko jest: nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, nadpobudliwe, inne informacje o usposobieniu i 

zachowaniu dziecka …………………………………….. 

5. Dziecko jest uczulone : tak / nie (podać na co, rodzaj leku, pokarmu)……………………………………………………. 

6. Dziecko zażywa leki : jakie?........................................................................................................... 

7. Jazdę samochodem znosi : 

8. Inne uwagi o zdrowiu dziecka …………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

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

                             (data)                                                                                (podpis rodziców lub opiekunów) 

 

 

 

III. Informacja o szczepieniach. 
1. szczepienia przeciw: tężec, błonica, dur, i inne (covid-19) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……… 



2. stan skóry …………………………………………………………………………….. 

włosów ………………………………………………………………………………. 

3. inne uwagi o stanie zdrowia dziecka 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

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

(data)                                                          (podpis pielęgniarki, rodziców lub opiekunów) 

 

IV. Orzeczenie o stanie zdrowia. 
1.Po zbadaniu dziecka stwierdzam 

(rozpoznanie)……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

2.Dziecko może być uczestnikiem obozu. 

3.Zalecenia dla wychowawcy 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

służby zdrowia 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

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

              (data)                                                              (podpis lekarza, rodziców lub opiekunów) 

 

V. deklaracja rodziców. 
 W przypadku  naruszenia regulaminu obowiązującego na wyjazdach organizowanych przez WSS Winner Wrocław 

zobowiązujemy się do osobistego odebrania dziecka z obozu po wcześniejszym ,telefonicznym uzgodnieniu z kierownictwem 

obozu. 

REGULAMIN OBOZU 

1. Uczestnicy obozu zobowiązani są do: poszanowania innych uczestników obozu, stosowania zasad fair-play w rywalizacji 

sportowej i zabawie, wypełniania poleceń opiekunów, uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych na obozie 

(opuszczenie zajęć może nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody przez opiekunów), przestrzegania harmonogramu dnia 

ustalonego przez opiekunów, a w szczególności godzin rozpoczęcia zajęć i posiłków, pory wstawania i ciszy nocnej, 

przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek zarówno w pokojach, jak i na terenie ośrodka, w  środkach 

transportu, dbania o sprzęt zarówno własny jak i innych uczestników obozu, dbania o wyposażenie znajdującego się w 

miejscu zamieszkania i środkach transportu. 

2. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione.  

3. Samowolne oddalanie podczas zajęć oraz opuszczanie terenu zakwaterowania bez zgody opiekuna jest surowo 

zabronione. 

4. Organizator nie odpowiada za zgubieniem lub zniszczeniem przez uczestnika wartościowego sprzętu( odtwarzacze mp3, 

tel. komórkowe, konsole do gier itp.) 

Ja niżej podpisany/a oświadczam ,że regulamin obozu jest mi znany i zgadzam się z jego postanowieniami. 

 

 

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

           (data)                                             (podpis uczestnika)                             (podpis rodziców lub opiekunów) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). 

 

 

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

  (data)                                                                                   (podpis rodziców/lub opiekunów uczestnika wypoczynku) 


