
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Uczestnika Wypoczynku w Oćwiece 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

Forma wypoczynku: Obóz 

Organizator wypoczynku: Ośrodek Rekolekcyjny „Eden” Agenda Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP 

Miejsce wypoczynku: Ośrodek Rekolekcyjny „Eden”, Oćwieka 3, 88-410 Gąsawa. 

Termin i nazwa obozu: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

II. DANE UCZESTNIKA OBOZU 

Imię i nazwisko ………..………………………………………………………………………  Pesel ………………………..................................… 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………..…………………………………….………………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………….…………………..…..……………………………………...……….…  

Telefon ……………………………………………………… E-mail………………………...…………………………………………………………….. 

III. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów …………………………………………………………….………………………………………….. 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów.....………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon/email rodzica/opiekuna …………………………………………………………......……………………….………….………………… 

IV. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 

Waga …………………………….………Wzrost …….…………………………………………. 

1. Dolegliwości i objawy, które występują u dziecka (podkreślić): omdlenia, drgawki z utratą przytomności, 

częste bóle głowy, zaburzenia równowagi, częste wymioty, krwotoki z nosa, ataki duszności, przewlekły kaszel, 

szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, lęki nocne, moczenie się, inne: ………………………………………………………. 

2. Przebyte choroby (podać rok): żółtaczka, dur brzuszny, cukrzyca, padaczka, inne ………………………………………. 

3. Czy w ostatnim roku dziecko było w szpitalu i z jakiego powodu: tak/nie …………………………….….……..…….……… 

4. Na jakie pokarmy i leki dziecko jest uczulone? ………………………………………………………...………….…………….………… 

5. Czy dziecko otrzymało surowicę (jaką?, kiedy?) ………………………………………………………...……...………………………… 

6. Czy dziecko przyjmuje stale leki? Jakie i w jakich dawkach? …………………….……………..…………………………..……….. 

7. Czy dziecko nosi aparat ortodontyczny lub okulary ? …………………………………...……………….………...…………………... 

8. Informacja o szczepieniach:  

Szczepienia (podać rok): ospa……...... BGC………...., dur……………, tężec……..…..., błonica………….., polio………….. 

9. Inne uwagi o zdrowiu dziecka ……………………………………………………………………….…………………….……………………... 

Zalecenia dla wychowawcy: ……………………............................................................................................................................................. 

V. ZGODY 

Stwierdzam, że podałem(am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu 
właściwej opieki w czasie trwania wypoczynku. W sytuacji koniecznej, tj. w razie zagrożenia życia dziecka 
zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 
 

Miejscowość, data ………………………………………………………       Podpis rodzica/opiekuna ……..…….……….……………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka/danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej 

dla potrzeb pobytu na wypoczynku w Ośrodku Rekolekcyjnym „Eden” zgodnie  z art.6 ust.1 lit.a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

Miejscowość, data ………………………………………………………       Podpis rodzica/opiekuna ……..…….……….……………….. 



Wyrażam zgodę na fotografowanie, videofilmowanie i wykorzystywanie zarejestrowanego w ten sposób 
mojego/mojego dziecka/* wizerunku w dokumentacji obozu, umieszczania w Internecie, ulotkach i folderach 
reklamowych Ośrodka Rekolekcyjnego „Eden”. Zgadzam się na udostępnianie wizerunku na nośnikach DVD w 
formie pamiątki z pobytu na obozie.  
 

Miejscowość, data ………………………………………………………       Podpis rodzica/opiekuna ……..…….……….……………….. 

 

Regulamin Obozu: 
1. Podstawą zakwalifikowania dziecka na obóz jest oddanie wypełnionego Formularz Zgłoszeniowego Uczestnika 

Wypoczynku i opłacenie kosztów obozu. 
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Formularza Zgłoszeniowego Uczestnika Obozu. Oddanie Formularza 

jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu. 
3. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom kierownictwa obozu. 
4. Picie napojów alkoholowych, palenie wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) oraz zażywanie środków 

odurzających jest surowo zabronione. 
5. Zabrania się samowolnego przestawiania mebli w pokojach oraz wynoszenie koców, śpiworów, pościeli oraz 

używania ich do innych celów niż są przeznaczone. 
6. Zabrania się przebywania w kuchni osobom nienależącym do personelu kuchennego. 
7. Zabrania się Wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki. 
8. Zabrania się przychodzenia na posiłki w strojach kąpielowych. 
9. Uczestnikowi nie wolno wychodzić poza teren obozu bez zgody wychowawcy.  
10. Uczestnikowi nie wolno zakłócać ciszy nocnej. 
11. Uczestnikowi nie wolno przebywać w pokojach płci przeciwnej w godz. 22:00-8:00 
12. Uczestnik zobowiązany jest stawiać się punktualnie na zbiórkach oraz zajęciach programowych. Uczestnictwo w 

zajęciach jest obowiązkowe.  
13. Niemożność wzięcia udziału w zajęciach należy zgłosić do wychowawcy. Uczestnik jest zobowiązany do informowania 

wychowawców o każdej chorobie lub złym samopoczuciu. 
14. Uczestnik jest zobowiązany odnosić się z szacunkiem do wychowawców, współuczestników i innych osób. 
15. Uczestnik jest zobowiązany dbać o czystość, porządek oraz mienie na obozie. 
16. Uczestnicy (lub rodzice/opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nich podczas pobytu 

na obozie. 
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zgubienie lub zniszczenie rzeczy cennych i wartościowych oraz 

pieniędzy. 
18. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników i 

wydalony z obozu na koszt rodziców/opiekunów. Kierownictwo obozu nie jest zobowiązane do zwrot kosztów za 
obóz. 

19. Uczestnicy zobowiązują się do oddania w depozyt telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych i 
korzystania z nich po uzgodnieniu z wychowawcami.  
 

Oświadczam, iż zapoznałem się z niniejszym Regulaminem i będę stosować się do jego postanowień.  

 

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

      (czytelny podpis rodzica/opiekuna)                                                                      (czytelny podpis uczestnika) 

 


