……..………,….………………
miejsce

data

DANE UCZESTNIKA OBOZU/ZGRUPOWANIA KADRY OZPN
IMIĘ I NAZWISKO:

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

IMIONA I NAZWISKO RODZICÓW:
ROK URODZENIA:

………………………………………………………………………...………

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

ADRES ZAMIESZKANIA:

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

NR KONTAKTOWY DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

……………………………………………………………….

REGULAMIN OBOZU/ZGRUPOWANIA KADRY OZPN
Każdy Uczestnik obozu/zgrupowania kadry OZPN ma prawo do:
1. Korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku oraz na boiskach,
wyłącznie za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem trenerów OZPN.
2. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony trenerów i opiekunów kadry OZPN.
3. Kontaktowania się z rodzicami za pomocą telefonów (w wyznaczonym przez trenerów OZPN czasie)
4. Opieki medycznej w przypadku choroby lub kontuzji.
Każdy Uczestnik obozu/zgrupowania kadry OZPN ma obowiązek:
1. Zabrania ze sobą legitymacji szkolnej i dowodu osobistego, paszportu (gdy obóz/zgrupowanie odbywa się
poza granicami kraju)
2. Zabrania ze sobą ważnej karty zdrowia
3. Zabrania ze sobą wypełnionych i podpisanych dokumentów:
 Regulaminu
 Zgody na udział w obozie/zgrupowaniu kadry OZPN
 Zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Zgody na podawanie leków i hospitalizację
4. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów: terminów zbiórek, czasu posiłków,
treningów oraz ciszy nocnej).
5. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
6. Czynnego udziału w zajęciach, a w przypadku niemożność wzięcia udziału w zajęciach zgłoszenia tego
wcześniej u opiekuna grupy.
7. Wykonywania poleceń kadry: trenerów, opiekunów oraz fizjoterapeuty.
8. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas treningów
piłkarskich, zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz podczas zwiedzania miasta, wyjścia na basen, itp.
9. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego w
ośrodku.
10. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt treningowy.

11. Dbania o higienę osobistą oraz
obozu/zgrupowania kadry OZPN.

czystość

pomieszczeń

udostępnianych

dla

uczestników

Uczestnikom obozu/zgrupowania kadry OZPN zabrania się:
1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć
sportowych lub podczas wycieczek.
2. Zabierania ze sobą telefonów komórkowych, iphonów, ipadów, itp. na treningi oraz posiłki
3. W trakcie zajęć sportowych, posiłków i ciszy nocnej używania telefonów komórkowych, konsol,
komputerów itp.
4. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np.
noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników
5. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
6. Przebywania w innych pomieszczeniach niż te przewidziane na zajęcia
7. Otwierania okien na oścież oraz siadania na parapetach.
8. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
9. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami
przeciwpożarowymi.
Za nieprzestrzeganie Regulaminu obozu/zgrupowania kadry OZPN przewiduje się następujące kary:
1.
2.
3.
4.

Nagana udzielona przez trenera kadry OZPN.
Telefoniczne powiadomienie rodziców/opiekunów
Usunięcie zawodnika z kadry OZPN
Usunięcie z obozu/zgrupowania kadry OZPN na koszt rodziców / opiekunów

Na obóz/zgrupowanie kadry OZPN nie zabieramy:
1. Wartościowych rzeczy
2. Dużych kwot pieniędzy
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik (lub jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone
przez niego podczas obozu,
2. Opiekunowie i trenerzy OZPN nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub zgubienie
rzeczy cennych i wartościowych (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, inne urządzenia
elektroniczne) oraz pieniędzy,
3. Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez
niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie.
4. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy
pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.

…………………………………
Podpis uczestnika

……………….………………………………..
podpis rodzica/opiekuna

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W OBOZIE/ZGRUPOWANI KADRY OZPN
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika

w obozie/zgrupowaniu kadry OZPN w terminie …………………………..….. w ……………….............................
miejscowość

data

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach
sportowych. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach
zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do
odbioru dziecka ze szpitala.

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

ZGODA NA PODAWANIE LEKÓW
Wyrażam zgodę na podanie mojemu dziecku …………………………………………………………………..
imię i nazwisko uczestnika

leków: (przeciwbólowych, przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych i rozkurczowych)
w doraźnych przypadkach podczas pobytu na obozie/zgrupowaniu kadry OZPN.
Proszę podać – wymienić ewentualne uczulenia na grupy leków.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....

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

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do uczestniczenia w
obozie/zgrupowaniu kadry OZPN zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna

