KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU NAL 2018
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1.

Forma wypoczynku:

2.

Organizator NAL:

Nieobozowa Akcja Letnia (NAL)

3.

Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: Błonie, ul. Leśna 6, 62-035 Kórnik

4.

Termin wypoczynku: 25.06 -17.08.2018 w dni robocze w godzinach 9:00-13:00 (poza 9-13.07,15.08,20.08-

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA

31.08)
Czas trwania wypoczynku (zaznaczyć odpowiedni termin):

5.
I turnus

25/06-29.06.2018

II turnus

2.07-6.07.2018

III turnus

16.07-20.07.2018

IV turnus

23.07-27.07.2018

V turnus

30.07-3.08.2018

VI turnus

6.08-10.08.2018

VII turnus

13.08 – 17.08.2017 (poza dniem 15.08.)

6.

Wycieczki – za dodatkową opłatą (informacja u organizatora)

7.

Pływalnia – w poniższych terminach – za dodatkową opłatą 5zł
29.06

8.

Dowozy:

06.07

20.07

27.07.

a) Gimnazjum w Kórniku godz. 9:00
Odwozy:

3.08

10.08

17.08

Dzieci są odbierane na przystankach:
b) Bnin Rynek godz. 9:10

Odjazd dzieci z Błoni o godz. 13:00 do Bnina i Kórnika – przystanki:

a) Gimnazjum w Kórniku godz. 13:10

b) Bnin Rynek godz. 13:20

Deklaracja dowozu dziecka:
korzysta z autobusu

TAK

NIE

dojazd samodzielny

TAK

NIE

………………………………….………..
………..…………………………………………
Miejscowość, data
Podpis organizatora
__________________________________________________________________________________________________
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1.

Imię (imiona) i nazwisko uczestnika .....…………………………………………………..………………………...................

2.

Imiona i nazwiska rodziców

…………………………….……………………..….……… tel …….…………………
…………………………….……………………..….……… tel……….………………

3.

Rok urodzenia ……………………………………………….………………………………..………………….………………

4.

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

5.

Adres zamieszkania lub pobytu rodziców …………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

6.

Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku
w czasie trwania wypoczynku ………..…………………………..………………..…..……………….………………………

7.

Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach
wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym:
…………………………….………………………………………………………………………………………………………...…….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

8.

Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co
uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat
ortodontyczny lub okulary) .....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

9.

Szczepienia ochronne (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem
szczepień):

Tężec .……………………………………………………………………………………..……………………………………………...….
Błonica …………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Dur …………………………………………………………..……………………………….…….……………………………………...…
Inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………..…………………………………………………………………..…………….………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….………........................................................

Numer PESEL uczestnika wypoczynku
………………………………….………..
………..…………………………………………
Miejscowość, data
Podpis rodzica lub opiekuna
_______________________________________________________________________________________________
III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU
W WYPOCZYNKU
Postanawia się:
zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
………………………………….………..
………..…………………………………………
Miejscowość, data
Podpis organizatora
__________________________________________________________________________________________________
IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU
WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywał w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA – Błonie, ul. Leśna 6, 62-035 Kórnik
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ………………………………….. do dnia …………..………..……………. (dzień, miesiąc, rok)
……………………………….
……………………………………………………….
Data
Podpis kierownika wypoczynku
___________________________________________________________________________________________________
V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE
TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
……………………………….
……………………………………………………….
Data
Podpis kierownika wypoczynku
__________________________________________________________________________________________________
VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
……………………………….
Data

……………………………………………………….
Podpis wychowawcy wypoczynku

REGULAMIN NIEOBOZOWEJ AKCJI LETNIEJ 2018 (NAL)
1.

Organizatorem Nieobozowej Akcji Letniej jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA - Błonie, ul. Leśna 6,
62-035 Kórnik. Zajęcia odbywają się na terenie organizatora, a także w miejscach przewidzianych w planie
aktualnego turnusu.

2.

W NAL mogą wziąć udział dzieci w wieku 7-13 lat, chyba, że kierownik NAL zdecyduje inaczej.

3.

Warunkiem uczestnictwa w
oświadczenia

4.

Uczestnicy NAL przebywają pod opieką wychowawców w godzinach od 9:00 do 13:00.

5.

Uczestnik NAL ma prawo:





6.

NAL jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej, podpisanie regulaminu oraz

do zapewnienia mu bezpieczeństwa, opieki medycznej podczas udziału i w czasie przejazdu
do udziału we wszystkich zajęciach programowych
zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy
do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców.

Uczestnik NAL ma obowiązek:







przestrzegać regulaminu NAL oraz stosować się do poleceń wychowawców
punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć
dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie
mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób
przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza dotyczących kąpieli i ruchu drogowego
informować wychowawcę NAL o każdej chorobie czy złym samopoczuciu.

7.

Uczestnika NAL obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz
posiadania i używania środków odurzających, oddalania się od grupy oraz poza teren Błoni bez wiedzy
i zgody wychowawcy.

8.

Uczestnik NAL nie używa niecenzuralnych słów i nie stosuje przemocy wobec innych uczestników.

9.

Organizator NAL nie ponosi odpowiedzialności za utracone rzeczy cenne i wartościowe, które nie zostały
przekazane do depozytu (dotyczy: aparatów telefonicznych, fotograficznych, pieniędzy).

10. Za szkody wyrządzone przez uczestnika NAL odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
11. W przypadku łamania regulaminu NAL i innych regulaminów KCRiS OAZA, niestosowania się do poleceń
wychowawcy, samowolnego oddalania się od grupy, uczestnik będzie karany upomnieniem, naganą
w obecności innych uczestników, a w ostateczności wykluczeniem z udziału w NAL.
12. Organizator NAL zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
13. Regulamin stanowi integralną część karty kwalifikacyjnej NAL 2018.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Nieobozowej Akcji Letniej 2018, akceptuję jego warunki
i zobowiązuję się do zapoznania uczestnika NAL z jego treścią.

Miejscowość, data

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

Podpis rodzica/opiekuna ……..….………………………………………………………………………….…………..

Imię i nazwisko dziecka …….……………………………………………………………………………………………
Data urodzenia dziecka …..………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu rodzica …………………………………………………………………………………………………..

