~\<.AD/

~"~-~~-r
-- ,

WARUNKI UCZESTNICTW A W KOLONIACH I OBOZACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ AGENCJĘ TURYSTYCZNĄ "ARKADIA"
1. W przypadku korzystania ze zbiorowego przejazdu, rodzice zobowiązani są do
punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki oraz do odebrania go
po powrocie.
2. Uczestnicy kolonii / obozu muszą być wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj.
ubrania odpowiednie do panującej aury, czapki, obuwie do jazdy konnej, kremy
ochronne, ręczniki, środki higieniczne itp.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe, sprzęt RTV i
rzeczy wartościowe uczestników kolonii / obozu, które nie zostały zdeponowane
u kierownika.
4. Uczestnik kolonii / obozu zobowiązany jest brać udział we wszystkich
imprezach organizowanych przez wychowawców oraz stosować się do poleceń
wychowawców.
5. Uczestnicy naruszający regulamin kolonii / obozu (palenie tytoniu, spożywanie
alkoholu, używanie narkotyków, samowolne oddalanie, zakłócanie ciszy nocnej,
niszczenie obiektu lub sprzętu sportowego) mogą być z niej usunięci, o czym
powiadomieni zostają rodzice, którzy na własny koszt odbierają dziecko z
ośrodka. W tym przypadku
nie ma żadnych zwrotów
związanych
z
niewykorzystaniem przez dziecko opłaconych świadczeń.
6. Kierownictwo kolonii / obozu, w razie choroby dziecka, informuje o tym
niezwłocznie rodziców / opiekunów.
7. Uczestnicy kolonii / obozu zobowiązani są zabrać ze sobą dokumenty
tożsamości, tj. legitymację szkolną lub paszport.
8. Rodzice odpowiadają materialnie za zagubione lub zniszczone przez dzieci
mienie kolonijne w czasie przebywania na kolonii.
9. Odwiedzanie dzieci przebywających
na kolonii nie powinno zakłócać ich
wypoczynku.
Organizator
nie zabezpiecza
odwiedzającym
wyżywienia i
zakwaterowania.
10. Niniejsze Warunki Uczestnictwa są integralną częścią umowy kupna sprzedaży.
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50-382 Wrocław,ul.Szczytnicka
tel./071/3214260 ,3277229

KARTA

KWALIFIKACYJNA

UCZESTNIKA

WYPOCZYNKU

I.

INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

1.

Forma placówki wypoczynku

2.

Adres placówki

3.

Czas trwania od

.
.
do

.

/miejscowość, data /

/pieczęć

organizatora wypoczynku /

II.

WNIOSEK RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ O SKIEROWANIE
DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU

I.

Imię i Nazwisko dziecka

2.

Data urodzenia

3.

Adres zamieszkania

4.

Nazwa i adres szkoły

5.

Adres rodziców /opiekunów/
wypoczynku:

6.

.
.
telefon

.
klasa

.

w czasie pobytu dziecka w placówce
telefon

.

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości:
.................... zł słownie

/miejscowość, data!

43

zł

/podpis rodzica (opiekuna)!

/miejscowość, dnia /

/ podpis rodzica lub opiekuna /

INFORMACJA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ O STANIE ZDROWIA
DZIECKA (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem,
czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat
ortodontyczny lub okulary)
.............................................................................................................................
...............................................................................................................................
......................................................................................................

III.

VI.

DECYZJA O KWALIFIKACJI

/miejscowość, data!

STWIERDZAM, ŻE PODALAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI
INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU
WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE
WYPOCZYNKU.
W RAZIE ZAGROŻENIA ŻYCIA DZIECKA ZGADZAM SIĘ NA JEGO
LECZENIE SZPITALNE, ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE, OPERACJE

/miejscowość, data!

VII.

Dziecko przebywało na
od dnia

VIII.

/miejscowość, data/

POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE

.
/forma i adres placówki wypoczynku/
do dnia
r.

/podpis rodzica lub opiekuna!

INFORMACJA PIELĘGNIARKI O SZCZEPIENIACH
lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienie ochronne /podać rokl: tężec
................ , inne

/podpis/

POTWIERDZENIE
WYPOCZYNKU

/miejscowość, data/

IV .

UCZESTNIKA

Postanawia się:
l. Zakwalifikować i skierować dziecko do udziału w placówce wypoczynku za
odpłatnością w wysokości
zł, słownie
zł.
2. Odmówić skierowania dziecka na placówkę wypoczynku ze względu:
.

, błonica

, dur
.

/podpis kierownika placówki
wypoczynku/

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE
POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU/ dane o zachorowaniach,
urazach, leczeniu itp.!

/podpis pielęgniarki/

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym
hospitalizacji dziecka.

v.

INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy
wypełnia rodzic lub opiekun)

/miejscowość, data!

IX.
............................
/miejscowość, data!

/podpis wychowawcy lub
rodzica - opiekuna!

lub

/podpis lekarza lub pielęgniarki
placówki wypoczynku/

UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY - INSTRUKTORA
O DZIECKU PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU

