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Regulamin obozu  
 

1. Podczas trwania wypoczynku, od momentu wyjazdu do powrotu, 

Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, 

palenia tytoniu oraz używania narkotyków i innych środków 

odurzających. 

2. Rodzice proszeni są o nieodwiedzanie dzieci w trakcie trwania 

wypoczynku gdyż dezorganizują wiele zajęć oraz sprawiają swoją 

wizytą przykrość innym uczestnikom. W razie gdyby rodzice musieli 

zobaczyć się z dzieckiem proszeni są o wcześniejszy telefon z 

informacją o odwiedzinach. 

3. Dzieci w trakcie leczenia antybiotykowego nie są przyjmowane na 

turnus. 

4. Rodzice proszeni są o niezostawianie cennych przedmiotów, które 

mogłyby ulec zniszczeniu lub zginąć, stwarzając tym samym 

nieprzyjemną sytuację na turnusie. Jeśli jednak zdecydują Państwo 

inaczej, to organizator zastrzega sobie, iż nie odpowiada za 

zniszczenie bądź zgubienie tych przedmiotów. 

5. Młodsza grupa uczestników turnusu nie może posiadać telefonów 

komórkowych (dzieci będą miały stały dostęp do specjalnego numeru 

telefonu, z którego będą mogły dzwonić). 

6. W razie choroby bądź kontuzji dziecka rodzice proszeni są o zabranie 

go do domu. Organizator zastrzega sobie, że za nieobecność dziecka 

na turnusie nie odpowiada     i nie zwraca kosztów pobytu. 

7. W sytuacji zabrania dziecka z turnusu z powodów osobistych 

organizator nie zwraca kosztów pobytu dziecka. 

8. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest podporządkować się 

poleceniom kadry wychowawczej oraz brać aktywny udział w 

zajęciach. 

9. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i 

regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz w 

miejscach realizacji wypoczynku (m.in. przepisy przeciwpożarowe, 

poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z 

kąpieliska), z którymi zostanie zapoznany w trakcie wypoczynku. 

10. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu 

zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są 

również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi 

obyczajami i zasadami, a także zwyczajami panującymi w danym 

kraju. 

11. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00, chyba, że 

regulamin ośrodka stanowi inaczej. 

12. Uczestnicy zobowiązani są dom użytkowania przekazanego do ich 

dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego 

przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na 

terenie ośrodka. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni 

materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko. 

13.     W stosunku do uczestników nie przestrzegających regulaminu 

organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków 

dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców, 

powiadomienie szkoły. Ponieważ naruszenie zasad, w tym: 

spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub sprowadzanie 

zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników 

grozi wydaleniem z wypoczynku bez zwrotu kosztów za 

niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, 

transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice.  

14. Wszystkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają 

akceptacji i zgody kierownika obozu. 

15. Oświadczam, że wyrażam zgodę na fotografowanie w trakcie trwania 

wypoczynku organizowanego przez  Stajnię „Pasja” swojego dziecka 

oraz zezwalam  na publikację wizerunku na Facebook'u i stronie 

internetowej Stajni Pasja lub/i w materiałach promocyjnych.  

 

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z powyższym regulaminem, oraz ze 

szczegółowymi warunkami uczestnictwa.  

 

…………………………………..  …………………………… 

Podpis uczestnika   (data, czytelny 

podpis rodzica/opiekuna)
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Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia „Pasja”  

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA 

„OBOZU JEŹDZIECKIEGO” 

Ul. Kółko 15, 07-201 Skuszew, Gmina Wyszków 

 

TERMIN WYPOCZYNKU………………………  - …………………….. 

 

I. WNIOSEK RODZICÓW / OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE 

DZIECKA NA „OBÓZ JEŹDZIECKI” 

1. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 

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

2. DATA I MIEJSCE 

URODZENIA..................................................................WIEK……… 

3. NR PESEL 

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

4. ADRES ZAMIESZKANIA: 

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

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

5. IMIĘ I NAZWISKO MATKI  

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

 

TELEFON  .......................................................  

ADRES E-MAIL....................................................... 

 

 

6. IMIĘ I NAZWISKO OJCA / OPIEKUNA 

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

7. ADRES RODZICÓW / OPIEKUNÓW w czasie pobytu dziecka na 

obozie  

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

 

8. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ córki na wyżej wymieniony 

obóz i jego udział we wszystkich zajęciach rekreacji ruchowej. 

 

9. Stwierdzam, że podałem/em w niniejszej karcie kwalifikacyjnej 

wszystkie znane mi informacje o dziecku które mogą pomóc w 

zapewnieniu mu właściwej opieki. 

 

10. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że: 

- w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu może zostać podjęta 

decyzja o usunięciu; 

- dziecka z obozu i odwiezienia do domu na koszt rodziców/opiekunów, 

rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody 

wyrządzone przez dziecko. 

 

11. Informuję, że zapoznałam/em się i w pełni akceptuję regulamin 

(ostatnia strona karty) oraz zgadzam się na wykorzystanie wizerunku 

mojego dziecka. 

12. Zezwalam na przejazd mojego dziecka samochodem prywatnym w 

celu przetransportowania do lekarza lub innej nagłej potrzebie. 

 

 

 

miejscowość, data i  podpis rodzica/opiekuna 

 

……………………………………………………………………………………… 
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II. INFORMACJA RODZICÓW O DZIECKU I JEGO ZDROWIU: 

 

Dolegliwości lub objawy występujące w ostatnim roku u dziecka np: 

omdlenia, częste bóle głowy, krwotoki z nosa, ataki duszności, anginy itp. 

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

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

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

 

Dziecko jest uczulone lub nie może stosować leków (podać nazwy leku, 

pokarmu, itp.) 

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

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

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

Dziecko przyjmuje stale leki (podać lek i 

dawkę):..........................................................................................................

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

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

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

Jak znosi jazdę autokarem: dobrze/źle  

 

Czy dziecko nosi: okulary, szkła kontaktowe, aparat ortodontyczny, 

wkładki ortopedyczne, inne: 

 

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

Dziecko jest nieśmiałe, nadpobudliwe, inne informacje o zachowaniu 

dziecka……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

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

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

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

Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika 

wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym.  

:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

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

 

Inne informacje od rodziców związane z pobytem dziecka na obozie: 

 

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

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

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

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

Nazwa i adres Szkoły: 

:...................................................................................................................... 

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

tel.:............................................................................................................ 

 

Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, 

które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu 

dziecka w placówce wypoczynku, a w razie zagrożenia zdrowia lub życia 

dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, 

operacje i podawanie leków 

 

III. INFORMACJE O SZCZEPIENIACH i PRZEBYTYCH 

CHOROBACH 

(Wypełnia pielęgniarka lub rodzice na podstawie aktualnej książeczki 

zdrowia) 

Przebyte choroby zakaźne (podać rok) : odra ..........................  

ospa ......................... 

różyczka ........................  

świnka .........................  

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

Szczepienia ochronne:  

Tężec.................. 

.błonica .....................  

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

Inne uwagi  
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...................................................................................................................... 

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

 

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

 data i podpis pielęgniarki lub podpis rodzica/opiekuna 

 

IV. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU 

(W przypadku braku opinii wychowawcy klasy wypełnia rodzic lub 

opiekun) 

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

 

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

INFORMACJA O UMIEJĘTNOŚCIACH JEŹDZIECKICH 

 

Czy dziecko miało już kiedyś kontakt z koniem?............................. 

 

Czy dziecko jeździ już konno a jeśli tak to w jakim stopniu:……… 

- stępem/ kłusem/ galopem 

- skoki 

- jeździ samodzielnie/ na lonży 

- samodzielnie czyści i ubiera konia 

WAGA………………………..…………………….  

WZROST DZIECKA……………………………………… 

                                                                 

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

 

data i podpis 

V. INFORMACJA O ZDROWIU DZIECKA 

(wypełnia lekarz lub rodzic) 

Potwierdzam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 

czynnego uprawiania sportu i wyrażam zgodę na jego udział w obozie 

jeździeckim 

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

 data,  podpis i pieczęć lekarza lub rodzica 

Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z ryzyka i konsekwencji związanych z 

jeździectwem. Wyrażam zgodę na uprawianie jazdy konnej przez mojego 

syna/ córkę w Stajni „Pasja” 

Data i podpis 

rodzica……………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz 

ich wprowadzenie do systemów informacyjnych do celów niezbędnych do 

realizacji zadania, monitoringu, ewakuacji i kontroli (zgodnie z ustawą z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 

2135 z póź. Zm.)  

Przysługuje mi prawo do wglądu moich danych oraz ich poprawiania 

 

 

………………………………………………….  

(data i podpis rodzica) 

 

VI. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE 

POBYTU NA PLACÓWCE WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, 

urazach, leczeniu itp.) 

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

 

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

 

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

 

miejscowość, data i podpis lekarza lub pielęgniarki 

 

VII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY - 

INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE 

WYPOCZYNKU: 

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

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

 

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

miejscowość, data i podpis wychowawcy-instruktora 


