
................................................., dnia ..................... r.  
 

imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: 

…………………………………………..………..…………………………   

…………………………………………………………………….…………   

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

My, niżej podpisani oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wyjazd naszego dziecka   

syn/córka*  ..........................................................................................................................................  

PESEL  ................................................................................................................................................ 

posiadającego dowód osobisty/ legitymację szkolną*  numer  ..........................................................  

na obóz letni organizowany przez TKS „Karate” Tarnowskie Góry i Banzai Piekary Śląskie w Żerkowie 

w terminie od  31.07.2020  do   09.08.2020.  

pod opieką instruktorów:  

Bogdan Lubos (63051513697), Rafał Mnich (82082014733) , Kamil Kowol (93092800630), Sandra 
Nowak (93072805060), Marek Wolny (93101605193), Szymon Grzegorzyca (97012503571) 
......................................................................................................................................... 

PESEL  ............................................................................................................................... 

posiadającego paszport/ dowód osobisty numer  ...........................................................   

Wyrażamy również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w 
stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem wyjazdu zamieszczonym na odwrocie. 

Informuję, że syn/córka*: 

• choruje na przewlekłe choroby:   TAK               NIE* 

• zażywa na stałe leki  TAK  NIE* 

• może sam dawkować sobie leki      TAK               NIE* 

• jest uczulony/a*                TAK  NIE* 

 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzamy 
 

 

                                                                                     data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wyjazdu i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

 

______________________  ____________________________________ 

data     czytelny podpis uczestnika wyjazdu 
  

 

* niepotrzebne skreślić 



REGULAMIN WYJAZDU NA OBÓZ  

 

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów 
obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wyjazdu 
(m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach 
publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk). 

2. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 
3. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania 

ich poleceń. 
4. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz 

stosowania się do poleceń opiekunów i kierowcy. 
5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, 

środków odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa. 
6. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może 

nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów.  
7. Każdorazowe wyjście poza miejsce zakwaterowania może nastąpić wyłącznie pod 

nadzorem, a także za wiedzą i zgodą opiekunów. Uczestnicy wyjazdu przebywają w miejscu 
wskazanym przez opiekuna. 

8. Wszystkich uczestników wyjazdu na obóz obowiązuje zachowanie nie narażające 
bezpieczeństwa własnego i innych. 

9. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach 
określonych przez opiekuna. 

10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.  
11. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu 

zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym 
przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wyjazdu na obóz odpowiedzialność 
ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

12. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące 
uczestnikiem wyjazdu na obóz zostało właściwie wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza 
ewentualnych lekarstw, ważnych dokumentów koniecznych do podróży, aktualnych badań 
lekarskich, a także stosownego obuwia i odzieży. Uczestnik DRASTYCZNIE nie przygotowany 
do wyjazdu może być odesłany do domu.. 

13. Uczestnik naruszający niniejszy regulamin może być wydalony na koszt rodziców (prawnych 
opiekunów). W przypadku osoby niepełnoletniej rodzice (prawni opiekunowie) zostaną 
również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował dziecko. 

14. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców 
(prawnych opiekunów). 

15. Uczestnik może używać telefonu komórkowego wyłącznie w godzinach od 12:30 do 15:30. W 
pozostałych godzinach telefon zostanie zdeponowany u wskazanego opiekuna lub instruktora. 
W sprawach pilnych rodzice mogą się kontaktować z kierownikiem obozu Bogdanem Lubos 
tel. 500-066-682 lub instruktorami i opiekunami: Rafał Mnich (665-923-444) , Kamil Kowol 
(881-201-485), Sandra Nowak (93072805060), Marek Wolny (665-506-668), Szymon 
Grzegorzyca (600-198-499). 

 


