KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU LATO 2020
Karta kwalifikacyjna jest dokumentem urzędowym i należy ją wypełnić skrupulatnie, podpisać i przesłać skan na
adres: lato@radsas-fun.pl
Wybrany temat

Miejsce/Ośrodek

Termin

I WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) O SKIEROWANIE UCZESTNIKA/DZIECKA NA
PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU
1)

Imię i nazwisko uczestnika/dziecka........................................……............................................................................................

2)

Data urodzenia..................................................................................................................................................................................

3)

PESEL..........................................................….................... (wyłącznie do informacji służb medycznych)

4)

Adres zamieszkania uczestnika/dziecka.................................................…...............................................................................

5) Telefon(y) do rodziców (opiekunów prawnych) ………………………...…………. ……………...……………………….…………
6)

Szkoła do której dziecko uczęszcza……………...…………………………….……………………………………………….………………

1. Wysyłając dziecko na imprezę przyjmuję do wiadomości, że:
a) Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących na imprezie oraz poleceń kadry, w tym
kierownika, wychowawców i instruktorów, ratowników, opieki medycznej oraz kierownictwa ośrodka.
b) Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną jeśli podróżuje PKP.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników swoich imprez w przypadku, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub
niedbalstwa Uczestnika dojdzie w do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.
d) Rodzice / Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z winy uczestnika
d) Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu, e-papierosów, alkoholu, narkotyków oraz
środków odurzających.
e) Rodzice (opiekunowie) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną
odpowiedzialność cywilnoprawną.
f) W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego postępowania Uczestnika, może zostać podjęta decyzja o usunięciu go
z imprezy i nakazaniu przyjazdu Opiekunów Prawnych/Rodziców po Uczestnika/Dziecko lub odwiezieniu do domu na koszt rodziców
(opiekunów prawnych).
g) Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane świadczenia (np. spóźnienie na obóz, szybszy wyjazd z obozu, rezygnacja
z wybranych zajęć, posiłków czy atrakcji) przez Uczestnika
h) Organizator prowadzi swoje obozy zgodnie z wymogami formalnymi Kuratorium Oświaty oraz zgłasza je każdorazowo.
i) Rodzice / Opiekunowie prawni pokrywają wszelkie koszty związane z późniejszym odbiorem uczestnika, które zostaną określone
w konkretnej sytuacji.
j) Rodzice / Opiekunowie prawni mogą zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia NNW w siedzibie
organizatora. Aktualne polisy dostępne są najwcześniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia się obozu.
k) Rozmowy telefoniczne są możliwe jedynie za zgodą kierownika i w wyznaczonym przez niego czasie, zgodnie z regulaminem
korzystania z urządzeń elektronicznych służących do komunikacji.
l) w przypadku ciąży poczętej w czasie trwania obozu Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej.
ł) organizator zastrzega sobie możliwość korespondencji z rodzicami / opiekunami prawnymi jedynie w języku polskim
2. Niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w obozie, w szczególności na branie czynnego udziału w takich zajęciach rekreacji
ruchowej jak* m.in.: jazda na nartach, jazda na snowboardzie, trekking górski, pływanie. *niepotrzebne skreślić
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgłoszonego Uczestnika, opiekunów oraz osób upoważnionych do odbioru i/lub odwiedzin
Uczestnika, w celu realizacji wybranej imprezy oraz w celach informacyjnych firmy RADSAS FUN (zgodnie Ustawą z dn. 27.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych RODO
uchwalonym przez Sejm RP w dniu 10.05.2018 r).
4. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub środków odurzających wyrażam zgodę na badanie dziecka alkomatem
lub testami narkotykowymi.

5. Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki na imprezie.
Oświadczam, że wiem, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji dot.
Zachowania się dziecka i jego zdrowia w Karcie Kwalifikacyjnej.

Organizator może wprowadzić zmiany w Regulaminie, jednak

każdorazowo zamieści je na stronie www.radsas-fun.pl. Polska wersja Regulaminu jest wersją wiążącą.
6. Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w karcie, programie imprezy oraz ze szczegółowymi informacjami
o imprezie i z treścią Regulaminu imprez Radsas Fun, które przyjmuję do wiadomości i akceptuję. Zobowiązuje się zapoznać z nimi
uczestnika, którego dotyczy niniejsza karta kwalifikacyjna.
7. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez firmę Radsas Fun wyłącznie w celach reklamowych (zdjęcia
i filmy z obozu na stronie internetowej firmy, portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram i YouTube oraz na banerach,
katalogach i ulotkach).
8. Regulaminy, rozporządzenia oraz dokumenty informacyjne firmy Radsas Fun znajdują się na stronie radsas-fun.pl
9. Zgłoszenie Uczestnika/Dziecka na Imprezę Turystyczną (obóz/kolonię) jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich regulaminów.

…..…….........................................
(miejsce i data)

………......……............................................
(podpis matki, ojca lub opiekuna)

Brak podpisów, niewypełnienie lub niedostarczenie karty kwalifikacyjnej może spowodować niedopuszczenie dziecka do zajęć, a nawet odesłanie z obozu na
koszt rodziców (opiekunów) z przyczyn niezawinionych przez Organizatora.

II INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA/DZIECKA
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę autokarem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub
okulary, kiedy nie musi nosić, czy może uprawiać sport, czy choruje przewlekle, czy ma problemy ze wzrokiem lub słuchem, itp.)

……... ..................................................................................................................................................................................... ….............
............................................................................................................................................................................................... ….............
W razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie, niezbędne zabiegi diagnostyczne i operacje.

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM/EM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ
POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA NA KOLONII
ORGANIZOWANEJ PRZEZ FIRMĘ RADSAS FUN.
Stwierdzam brak przeciwwskazań do uczestniczenia w specjalistycznych imprezach i obozach oraz uprawiania
takich zajęć rekreacji ruchowej jak m.in.*: jazda na nartach, jazda na snowboardzie, trekking górski, pływanie.
*Jeżeli istnieją przeciwwskazania odpowiednie wykreślić
…..…….........................................
(miejsce i data)

………......……............................................
(podpis matki, ojca lub opiekuna prawnego)

III WNIOSKI, PROŚBY RODZICÓW I DZIECI NA OKRES WYPOCZYNKU (ktoś dojedzie później, wyjedzie wcześniej,
umieszczenie w jednym domku (pokoju) z koleżanką, kolegą - podać z kim, informacje o specjalnych potrzebach uczestnika, itp.)

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
IV ODBIÓR DZIECKA Z OBOZU / ODWIEDZINY W TRAKCIE IMPREZY – UPOWAŻNIENIE
Upoważniam Panią/Pana ….................................................................................................(imię i nazwisko)
legitymującą się dowodem osobistym (nr i seria) …................................................................ do odebrania z obozu /
zabrania z obozu na określony czas (niewłaściwe skreślić) mojego syna / córki
........…………………..………………….......................... (imię i nazwisko dziecka). Biorę za to pełną odpowiedzialność.
….........................................................................
(czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica)

