
 
Regulamin wyjazdu katechetycznego w Bielicach – lato 2017 

1. Szanujemy siebie wzajemnie. Nie używamy wulgarnych ani obraźliwych słów

2. Nie niszczymy, ani nie zabieramy cudzej własności.

3. Wszelkie spory rozstrzygamy pokojowo.

4. Wszystkie problemy oraz potrzeby zgłaszamy wychowawcom. 

5. Dzieci są zobowiązane do bezwzględnego posłuszeństwa wychowawcom i 

nauczycielom.

6. Poza teren obozu wychodzimy tylko pod opieką wychowawcy.

7. W czasie spacerów i wycieczek idziemy w grupie zorganizowanej. Nikt nie 

może odłączać się od grupy.

8. Utrzymujemy czystość w swoim pokoju oraz na terenie obiektu.

9. Po ośrodku chodzimy w zmiennym obuwiu.

10. W czasie ciszy poobiedniej pozostajemy w swoich pokojach.

11. Zakupy w sklepiku robimy w czasie: między ciszą poobiednią a 

podwieczorkiem.

12. Posiłki rozpoczynamy wspólną modlitwą i kończymy wspólnym „dziękuję”.

13. Wszyscy, którzy skorzystają z gier planszowych, sprzętu sportowego, odkładają 

wszystko na miejsce.

14. Nie siadamy na parapetach okiennych, nie wychylamy się przez okna, 

ponieważ jest to niebezpieczne.

15. Z trampoliny korzystamy tylko w obecności wychowawcy. 

16. Z trampoliny mogą korzystać tylko dwie osoby jednocześnie, na trampolinie nie 

wykonujemy salt ani innych niebezpiecznych figur. 

17. Z urządzeń typu żelazka, prostownice, suszarki, korzystamy tylko w łazienkach.

18. Na terenie ośrodka nie korzystamy z elektronicznych urządzeń, telefonów 

komórkowych, tabletów.

19. Regulamin wyjazdu oraz zajęcia wynikające z planu dnia są obowiązkowe dla 

wszystkich uczestników. 

Kary za naruszanie zasad obowiązujących na obozie w Bielicach:

– ustne upomnienie przez wychowawcę lub kierownika,

– poinformowanie rodziców o nieposłuszeństwie uczestnika obozu,

– wydalenie uczestnika z obozu.


Kierownik oraz wychowawcy 

KARTA UCZESTNIKA  
LETNI WYJAZD KATECHETYCZNY DZIECI DO BIELIC 2017 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….……


Data urodzenia: ……………………………………………………………………….……


Adres: ……………………………………………………………………………….………


PESEL: ………………………………………………………………………………………


Telefony kontaktowe do rodziców: ………………………………………………………

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


Adres e-mail do rodziców: …………………………………………………………………


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


    

UWAGA: Ośrodek wypoczynkowy w Bielicach nie posiada karty kwalifikacyjnej 
obiektu.


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

(data oraz podpis rodziców)  



Informacje rodziców o dziecku 

    

       

Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą 
pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na wyjeździe. 


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


(data i czytelny podpis rodzica) 

Informacje pielęgniarki o szczepieniach dziecka przeciw tężcowi 
(W zastępstwie wpisu szczepień, do Karty zgłoszenia może być dołączone 

ksero książeczki zdrowia dziecka z aktualnymi szczepieniami). 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na podanie leku mojemu dziecku przez 
lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby, np. gorączka, ból.

* niepotrzebne skreślić.


  …………………………………………………………………..

(czytelny podpis rodzica)


Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykonanie przez wykwalifikowany 
personel medyczny niewielkiego zabiegu chirurgicznego lub innego (np. zszycie 
skóry, usunięcie ciała obcego) w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

* niepotrzebne skreślić.


  …………………………………………………………………..

(czytelny podpis rodzica)


My/Ja*, niżej podpisani rodzice/prawni opiekunowie dziecka*, wyrażam(y) zgodę na 
przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych naszego dziecka oraz 
naszych, jako jego opiekunów w zakresie działalności Klubu Talencik zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. 
Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Jednocześnie wyrażam(y)/nie wyrażam(y)* zgody na wykorzystanie wizerunku 
dziecka (w gablotach, publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym 
internetowych związanych z życiem Klubu).

* niepotrzebne skreślić.


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

(data i czytelny podpis rodziców)

Przebyte choroby

Uwagi o stanie zdrowia

Uczulenia pokarmowe

Inne uwagi


Jakich pokarmów dziecko nie 
toleruje?


Pieczątka Placówki / 
Ośrodka Zdrowia

Rodzaj i rok szczepienia Podpis osoby   
uprawnionej


