
KARTA UCZESTNIKA zgrupowania sportowego 

 

odbywającego się w dniach od 10.08 do 17.08.2019 r. w Wiśle 
 

 

1. Nazwisko i imię: ........................................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................................. 

3. Adres zamieszkania: ..................................................................................................................... 

4. Imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów: ............................................................................... 

5. Telefony kontaktowe z rodzicami*: .............................................................................................. 

6. Nr PESEL uczestnika obozu: ........................................................................................................ 

7. Badania lekarskie: Aktualna Karta zdrowia sportowca 

 

8. Opinia o przebytych chorobach i informacja o stanie zdrowia dziecka (astma, padaczka, uczulenia, 

stałe leki itp.) ……………………………………………………………………………………. 

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

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby syn  uczestniczył w zgrupowaniu. Jednocześnie zobowiązuje się zapewnić 

bezpieczeństwo mojemu dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki, a domem. Ponadto wyrażam zgodę na 

podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mojego 

dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania zgrupowania.  

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w „Oświadczeniu” dla potrzeb wewnątrz 

organizacyjnych „RAP” Radomsko. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających 

wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości zorganizowanych przez „RAP” Radomsko oraz związanych z 

uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach na stronie internetowej klubu, profilach 

internetowych zarządzanych przez klub jak Facebook i inne oraz w mediach w celu informacji i promocji klubu. 

 

                        .................................................. 
                           data i czytelny podpis rodzica 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja ........................................... ……….matka/ojciec/opiekun* .............................................................. 
 /Imię i nazwisko rodzica/      /Imię i nazwisko dziecka/ 
uczestnika zgrupowania sportowego potwierdzam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 

czynnego uprawiania sportu i wyrażam zgodę na jego udział w zgrupowaniu sportowym. 

Jednocześnie przyjmuję ogólne warunki regulaminu pobytu  na zgrupowaniu sportowym w Wiśle             

w terminie od 10.08. do 17.08.2019 r. i w imieniu swojego dziecka zobowiązuję się do przestrzegania 

niżej wymienionych punktów:  

Regulaminu Zgrupowania 

1. Uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez trenerów. 

2. Stosowania się do regulaminu zgrupowania. 

3. Pokrycia strat materialnych wynikających z winy mojego dziecka (np.: wybicie szyby, zniszczenia 

wyposażenia pokoju). 

4. W razie sprawiania kłopotów wychowawczych przez dziecko – odbioru dziecka przez  

rodzica/opiekuna na koszt własny. 

 

.................................................. 
                           data i czytelny podpis rodzica 

* - niepotrzebne skreślić   


