
             WARUNKI UCZESTNICTWA W PLACÓWKACH  
   WYPOCZYNKU ORGANIZOWANYCH przez VERO TRAVEL

1. Uczestnik  kolonii/obozu zobowiązany jest  stosować się  do poleceń
wychowawców/kierownika oraz regulaminu ośrodka.

2. Uczestnik  zobowiązany  jest  uczestniczyć  w  imprezach  i  zajęciach
organizowanych przez wychowawców.

3. W przypadku kolonii/obozów zagranicznych Uczestnik zobowiązany
jest  zabrać  ze  sobą  aktualny  dowód  osobisty/paszport  (ważny  co
najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wypoczynku!).

4. Uczestnik  kolonii/obozu  zobowiązany  jest  zabrać  ze  sobą  aktualną
legitymację szkolną.

5. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędne wyposażenie osobiste
(ubranie, obuwie, przybory toaletowe).

6. Uczestnik  ponosi  odpowiedzialność  za  posiadane  pieniądze,
dokumenty oraz inne cenne rzeczy, w tym sprzęt elektroniczny, jeśli
po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostały one oddane do
depozytu wskazanego przez wychowawców/kierownika.

7. Na  obozie  młodzieżowym  obowiązuje  zakaz  palenia  tytoniu,  picia
alkoholu i  używania środków odurzających.  Nieprzestrzeganie  w/w
spowoduje  wydalenie  uczestnika  z  obozu  i  odesłanie  na  koszt
rodziców (opiekunów) do domu.

8. Wyjścia poza teren obozu dozwolone są pod opieką wychowawcy.
9. Rodzice  lub  opiekunowie  ponoszą  odpowiedzialność  za  szkody

wyrządzone przez uczestnika podczas podróży i pobytu.
10. Uczestnik  ma  prawo  wnieść  skargę  lub  zażalenie  dot.  przebiegu

programu lub pracy kadry poprzez Radę Turnusu lub bezpośrednio do
kierownika placówki.

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

PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PODPIS UCZESTNIKA OBOZU/ KOLONII

Nieprawidłowe wypełnienie karty lub jej niedostarczenie może spowodować niedopuszczenie dziecka
do zajęć  (§  10  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  stycznia  1997r.  w sprawie
warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także
zasad jego organizowania i nadzoru Dz. U. Nr 12, poz. 67).

Biuro Podróży VERO TRAVEL 
45-075 Opole, ul. Krakowska 37, tel. 77 454 45 69
www.verotravel.pl  ,   e-mail: biuro@verotravel.pl

KARTA UCZESTNIKA
KOLONII / OBOZU / ZIMOWISKA

Nazwa kolonii/obozu ................................................... termin .............................

1. Imię i nazwisko uczestnika ......................................................................
2. Data urodzenia .........................................................................…………
3. Adres zamieszkania uczestnika........................................................…….

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

................................................................................................................
4. Telefon uczestnika..........................................................................……..
5. Nazwa i adres szkoły ................................................................................

.................................................................................................................
6. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka na kolonii/obozie.............

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

7.   Rodzice (opiekunowie)
Ojciec (opiekun) imię i nazwisko ...........................………………………...

   Adres i telefon kontaktowy ..................................…………………………
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Matka (opiekunka) imię i nazwisko ...............................................................
Adres i telefon kontaktowy ..................................................………………..
.........................................................................................................................

   8. Pesel uczestnika

http://www.verotravel.pl/


INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU
(* niepotrzebne skreślić)

1. Przebyte choroby (podać w którym roku  życia)
odra .............. ospa ................ różyczka ............... świnka ................ szkarlatyna ..................

żółtaczka zakaźna ............. choroby reumatyczne ............... choroby nerek ..................

astma ................ padaczka ................. inne .........................................................................................
2. Dolegliwości  występujące u dziecka w ostatnim roku (omdlenia,  bóle głowy,

brzucha, niedosłuch, duszności, krwawienie z nosa, przewlekły kaszel, katar,
anginy i inne)

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

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

3. Dziecko jest / nie jest* nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, 
nadpobudliwe, inne informacje o usposobieniu i zachowaniu dziecka

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

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

4. Dziecko jest / nie jest uczulone* (podać na co np. nazwa leku, rodzaj pokarmu)

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

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

5. Dziecko nosi / nie nosi* okulary, aparat ortodontyczny, wkładki ortopedyczne,
ma podwyższony obcas buta, inne aparaty:

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

zażywa stałe leki: jakie? ......................................................................................................................

6. Jazdę samochodem znosi dobrze / źle*

7. Inne uwagi o zachowaniu dziecka:

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

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

Stwierdzam,  że  podałem(am)  wszystkie  znane  mi  informacje  o  dziecku,  które  mogą  pomóc
w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na kolonii/obozie.

   ................................................ .....................................................
data        podpis rodzica lub opiekuna

„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  karcie  kwalifikacyjnej  na  potrzeby
niezbędne do realizacji imprezy turystycznej oraz na przekazywanie danych osobowych innym podmiotom, a
w  szczególności  firmom  ubezpieczeniowym,  podmiotom  świadczącym  usługi  hotelowe,  a  także  innym
podmiotom, o ile przekazanie danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji świadczeń.” 

.............................................……. .....................................................…….
data       podpis rodzica lub opiekuna

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w organizowanym wypoczynku.
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
Stwierdzam, że podałem(am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu
właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na kolonii/obozie.

.............................................……. .....................................................…….
data        podpis rodzica lub opiekuna

W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, wyrażam zgodę na
badanie dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi.

.............................................……. .....................................................…….
data         podpis rodzica lub opiekuna

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  w  zajęciach  przewidzianych  programem,  a  w  szczególności
wyrażam zgodę na jej/jego: samodzielne wyjścia w trakcie obozu do miasta; uczestnictwo czynne w zajęciach
rekreacyjnych i ruchowych, udział w dyskotekach*.

.............................................……. .....................................................…….
data         podpis rodzica lub opiekuna

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vero Travel z siedzibą w Opolu przy ul.
Krakowskiej 37 w celach marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany
przeze mnie numer telefonu, dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004
r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Każdej osobie przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia w każdym momencie.”

.............................................……. .....................................................…….
data         podpis rodzica lub opiekuna

POTWIERDZENIE KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU 
UCZESTNIKA  NA  KOLONII/OBOZIE ORAZ  UWAGI  O UCZESTNIKU :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………


