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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko: ....................................................................................................... 

  

2. Imiona i nazwiska rodziców: ...................................................................................................  

 

3. Data urodzenia: .......................... 4. Numer PESEL uczestnika wypoczynku: ............................... 

 

5. Adres zamieszkania: ..............................................................................................................  

 

6. Ewentualny adres rodziców (opiekunów) w czasie przebywania dziecka w placówce wypoczynku:  

 

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

 

7. Numer telefonu/ów rodziców (opiekunów) w czasie trwania wypoczynku:               

        

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

 

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...) 

  

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

 

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

 

- o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym 

wpisem szczepień):  

tężec: ..........................................................   błonica: ............................................................. 

 

dur: ............................................................   inne: ................................................................. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przeprowadzenie wszelkich zabiegów ratujących zdrowie/życie mojego 
dziecka.  
* niewłaściwe skreślić 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).  Stwierdzam, że podałem 
wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwiej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku. 
 
Wyrażam zgodę na zamieszczanie materiałów poglądowych z wypoczynku dziecka (zdjęcia, filmy) na stronie internetowej tigercamp.pl, skttiger.pl oraz na 
funpage'ach skttiger, tigercamp, projektobóż na Facebooku a także na Instagramie. 

 
"Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Różnice programowe mogą wynikać 
np. z niesprzyjających warunków pogodowych." 

 

 

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

                 (data)                         (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)  

KARTA  KWALIFIKACYJNA 2020 
UCZESTNIKA   OBOZU  REKREACYJNEGO 
OBÓZ LATO - WICIE – 2020 
 
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU    

                                                                                     

1. Forma wypoczynku - obóz rekreacyjny 

 

2. Termin wypoczynku:        09-18.07.2020                                             

 
 

                 ( zaznaczyć właściwe )   18-27.07.2020                                                 

 

3. Miejsce wypoczynku: 

    WICIE k. Jarosławca Ośrodek wypoczynkowy Diuna 
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III. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

 

Uczestnik przebywał w (adres miejsca wypoczynku): ...................................................................... 

 

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

                                                                          

od dnia (dzień, miesiąc, rok) ..............................do dnia (dzień, miesiąc, rok).................................. 

 

  

                     ..........................                                 .................................................... 
                                      (data)                                                                (podpis kierownika wypoczynku)  

 

 

 

IV. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  

W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE  

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

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

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

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

 

        .................................................                               ....................................................          
                          (miejscowość, data)                                                            (podpis kierownika wypoczynku) 
 

 

 

V. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU  

 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
                
 
         ……………..........................                              .............................................. 
                          (miejscowość, data)                                                            (podpis wychowawcy wypoczynku) 

 

 

 

TIGERCAMP / SKT TIGER:  58-200 Dzierżoniów, Ul. Wrocławska 29   Tel.  0501 073 411 
REGON: 890239789 / NIP: 882 00 19 528 / KRS 0000168707 

Konto: Bank Spółdzielczy o/Dzierżoniów 36 9527 0007 0033 4479 2000 0001 
e-mail: biuro@tigercamp.pl  www.tigercamp.pl    

 

mailto:taekwondo-tiger@wp.pl
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 REGULAMIN OBOZOWY 
  UCZESTNIKA  OBOZU  REKREACYJNEGO  

  TIGER CAMP  –  najlepsza przygoda 
 

 

I. Uczestnik zobowiązany jest do: 

 
 

1. Stosowania się do przepisów bezpieczeństwa, regulaminów i harmonogramu dnia obowiązujących w obiekcie 

zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej, 

korzystania z kąpieliska, chodzenia po górach itp.) z którymi zostaje zapoznany po rozpoczęciu obozu. 

2. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców obozu. 

3. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia: 

- punktualnego przybywania na posiłki i zbiórki, 
- obowiązkowego udziału w imprezach i zajęciach obozowych, w przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji powinien zgłosić to swojemu wychowawcy, 

- dbania o porządek w pokojach i na terenie całego obiektu, 

- dbania o higienę osobistą i  schludny wygląd, 

- przestrzegania ciszy nocnej. 

4. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, opalania się, wycieczek, zajęć sportowo-rekreacyjnych itp. 

5. Zgłoszenie kierownikowi obozu lub wychowawcy faktu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez innych uczestników obozu. 

6. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy problemów zdrowotnych. 

7. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy kradzieży lub innego przestępstwa popełnionego na szkodę uczestnika obozu lub obsługi obozu. 

8. Bycia miłym i pomocnym dla innych uczestników obozu. 

 

 

II. Uczestnikowi zabrania się: 

 
 

1. Niszczenia sprzętu będącego w dyspozycji obozu pod groźbą odpowiedzialności finansowej. 

2. Samowolnego oddalania się od grupy, z terenu obozu, miejsca zajęć itp. 
3. Palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających (np. narkotyków). 

4. Zawierania przypadkowych znajomości z osobami spoza uczestników i obsługi obozu. 

5. Używania słów uznanych powszechnie za niecenzuralne i obraźliwe. 

6. Fotografowania oraz filmowania uczestników oraz kadry obozowej bez ich zgody oraz publikacji materiału naruszających ich godność. 

7. Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. 

 
 

III.  Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać ukarany  

(w zależności od wagi przewinienia): 
 
 
 
 

 

1. Upomnieniem wychowawcy. 

2. Upomnieniem kierownika obozu. 

3. Naganą ustną. 
4. Naganą pisemną z powiadomieniem rodziców. 

5. Wydaleniem z obozu, bez zwrotu kosztów pobytu i przejazdu ( powrót z obozu na koszt opiekuna prawnego ). 

 

 

IV.  Rzeczy wartościowe: 

 
 

Organizator obozu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe itp.), pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które 

uczestnik kolonii zabierze ze sobą na wypoczynek i nie pozostawi w depozycie u swojego wychowawcy. 

 

 

V. Używanie sprzętu elektronicznego 

 
 
 

Używanie telefonów komórkowych jest dopuszczalne wyłącznie w czasie wskazanym przez wychowawcę. Dla zapewnienia komunikacji z rodzicami 

wychowawcy wyznaczą godzinę, w której rodzice będą mogli dzwonić do dziecka. W pozostałym czasie sprzęt zostaje w depozycie u wychowawcy. W 

sprawach ważnych rodzice mogą się kontaktować bezpośrednio z wychowawcą swojego dziecka. Numery kontaktowe wychowawców i kierownika obozu 

będą podane na stronie internetowej www.tigercamp.pl.  
Z uwagi na bogaty program animacji obozowych oraz budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich korzystanie z innego sprzętu e lektronicznego w 

postaci np. gier, tabletów jest niewskazany. 

 

 

VI.  Rzeczy wartościowe: 

 

Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko. 

 

 
 

VII. Warunki płatności: 

 
1. Zadatek w kwocie 500 zł wpłacana jest gotówką w siedzibie biura lub przelewem na wskazany nr konta bankowego  

( 36 9527 0007 0033 4479 2000 0001 ) w przeciągu 3 dni roboczych od rezerwacji. 

2.   Kolejną kwotę tj. 500 zł należy uiścić do dnia 31.03.2020 r. 

2. Pełna kwota należności (dopełnienie zadatku oraz drugiej wpłaty) za obóz winna być uiszczona do dnia 31 maja 2020r. 

3. W przypadku rezerwacji miejsca po 31 maja 2020 r. klient jest zobowiązany wpłacić jednorazowo 100% ceny obozu. 
4. Jest możliwość wpłacenia jednorazowo całej kwoty za obóz. 

 

http://www.tigercamp.pl/


 

 

4 

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych ( RODO ) 

 
W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym zarząd TIGERCAMP - 

SKTTIGER informuje, że: 
1. TIGERCAMP - SKT TIGER, NIP: 882-00-19-528, REGON: 890239789, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000168707, 

posiadające swoją siedzibę na ul. Wrocławskiej 29 w Dzierżoniowie 58-200, przetwarza dane osobowe członków obozów rekreacyjnych w związku z ich 

uczestnictwem oraz realizowanego przez niego przedsięwzięć. 

2. Administratorem danych osobowych jest Prezes TIGERCAMP a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu oraz 

księgowego. Administrator danych informuje, że: 

2.1. Przetwarzanie przez TIGERCAMP dane osobowe uczestników obozu pochodzą wyłącznie od osób, których one dotyczą. 

2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania prawa do uczestnictwa w obozach rekreacyjnych. 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia również uczestnictwo we wszelkich działaniach organizowanych przez TIGERCAMP. Żądanie ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w obozach rekreacyjnych. 
2.3. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa – biuro@tigercamp.pl , tel: 501-073-411. 

4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe: 

4.1. podane w formularzu rejestracyjnych dane, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO, 

4.2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w obozach rekreacyjnych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych), 

4.3. będą przechowywane, przez okres obozów rekreacyjnych, a także po zakończeniu danego obozu, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w 

przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji, 

4.4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów, 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich 

przetwarzania albo usunięcia. 
6. W razie uznania, że przetwarzanie przez TIGERCAMP dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

 

 
       Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się zapoznać z jego treścią mojego podopiecznego. 

 
 
 
                                                                                                                                                                    
             ..........................................................................                        ……………..……………………………………………………. 
               podpis i data prawnego opiekuna uczestnika obozu)                                                        (podpis i data organizatora obozu) 


