
 UMOWA UCZESTNICTWA W OBOZIE WAKACYJNYM LADY FITNESS 2021

PROSIMY O  WYPEŁNIENIE ORAZ:
– ODDANIE DRUKU KOMPLETU DOKUMENTÓW (umowa + karta kwalifikacyjna,

RODO, podpisany regulamin obozu, informacja covid) do 20.07.2021 do trenera Lady
Fitness 509699252 Anna Simsak Godula lub Yuliia Komenotrus 732 863 415

– WYSŁANIE DODATKOWO SKANU/ZDJĘĆ WYPEŁNIONEJ UMOWY I KARTY
KWALIFIKACYJNEJ NA ANNASIM@INTERIA.PL

– TERMINOWYCH WPŁAT ZALICZEK I RESZTY KWOTY NA OBÓZ

Miejsce i adres obozu:  HOTEL NAT USTROŃ  Szpitalna 88, 43-450 Ustroń 
TERMIN 21-28.08.2021
świadczenia: przejazd (informacje o wyjeździe zostaną zaktualizowane na stronie internetowej 
bliżej terminu wyjazdu www.ladyacademy.szkola.pro ) , zakwaterowanie w pokojach hotelowych, 
wyżywienie 3x dziennie, opieka wychowawcy, zajęcia taneczne, gimnastyczne, akrobatyczne wg 
informacji na stronie internetowej i podanej do Kuratorium Oświaty w Krakowie, ubezpieczenie. 

zawarta pomiędzy: Stowarzyszenie Klub Sportowy LADY FITNESS (reprezentowanym przez  
Annę Simsak Godula adres siedziby ul. Ujejskiego 155 Myślenice),zwanym dalej Organizatorem, 
a ......................................................................................, zamieszkałym w 
....................................,przy ul.................................................................................................... 
legitymującym się dowodem osobistym o numerze lub nr pesel ...........................................,będącym
rodzicem lub prawnym opiekunem .......................................................................................... 
zwanym dalej Uczestnikiem. 

Cena obozu i informacje o bonie turystycznym: 
Cena przy zapisach do końca maja 1550 zł
Cena od czerwca wynosi 1650 zł

Terminy i wysokość wpłat:
Zaliczka (bezzwrotna opłata rezerwacyjna)-350 zł płatna do 2.07.2021 r. 
I rata -400 zł płatna do 16.07.2021 r.
III rata – pozostała kwota płatna do 2.08.2021 r.
Zgłoszenie bonu turystycznego do 2.08.2021r. wg informacji poniżej.

Bon turystyczny  TAK / NIE – prosimy zakreślić w koło tak jeśli będą Państwo korzystać – 
możliwość wykorzystania bonu max. 500 zł/ dziecko – należy zgłosić aktywny kod bonu do dnia 
2.08.2021  bezpośrednio do ośrodka powołując się na obóz Lady Fitness i podać imię nazwisko 
dziecka pod jednym z dwóch nr tel : 695- 621 – 336 lub 505- 623- 319 

Można także od razu wpłacić całą kwotę. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie jest 
równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników Obozu. Wpłat należy dokonać:przelewem na 
rachunek: 43 1050 1445 1000 0090 9472 1017 ING BANK Lady Fitness Myślenice w tytule 
przelewu proszę wpisać :Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem “Wakacje NAT + imię nazwisko 
dziecka ew. rata I, II, III" (Np: Wakacje NAT, Jan Kowalski, rata I). 

http://www.ladyacademy.szkola.pro/


Rezygnacja z uczestnictwa po dokonaniu wpłaty jest możliwa w kwocie pomniejszonej o 600zł. Zgodnie z warunkami 
umowy warunkiem uczestnictwa w obozie jest wypełnienie i złożenie u organizatora Karty Kwalifikacyjnej, karty 
RODO i regulaminu Uczestnika obozu do 20.07.2021 oraz wysłaniu skanu lub zdjęć wypełnionych dokumentów na 
mail annasim@interia.pl - (karta będzie dostarczona na zajęciach lub w formie elektronicznej oraz do pobrania na 
www.ladyacademy.szkola.pro ). Nie wykorzystanie przez uczestnika, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń 
objętych programem obozu nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za 
niewykorzystanie świadczenia. 

miejscowość i data …..........................................................

podpis Organizatora   Klub Sportowy Lady Fitness Myślenice 
                      
podpis osoby zgłaszającej: …..............................................

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

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

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

Kontakt (telefon dziecka i rodziców, e-mail) …..............................................................

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

Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator w ramach Obozu zapewnia:a) Zakwaterowanie w pokojach mieszkalnych 2-4 -osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym b) Wyżywienie -3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, , kolacja – jeśli dziecko ma specjalną dietę i 
alergię należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora – w wypadku potrzeby gotowania dla niego specjalnie cena
może ulec zmianie). Opiekę wychowawców (od momentu przejęcia dzieci od rodziców/prawnych opiekunów w 
wyznaczonym miejscu zbiórki do czasu ponownego przekazania ich rodzicom/prawnym opiekunom), opiekę medyczną
(Ratownik na basenie zapewniony przez Ośrodek po kursie Pierwszej pomocy , lekarz na każde wezwanie) d) 
Ubezpieczenie -Uczestnik zostanie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania obozu przez
Organizatora. Jeśli uczestnik jest osobą niepełnoletnią, w razie wypadku lub nagłej choroby, rodzice zostaną 
powiadomieni na adres i telefon wg danych podanych w karcie kwalifikacyjnej. Ubezpieczenie od NNW) Zajęcia 
sportowe  –podział na grupy ( wiekowe i umiejetnosciowe).f) Gry i zabawy -w zależności od warunków pogodowych, 
opisane w programie g)Zajęcia taneczne -prowadzone przez instruktorów oraz zaproszonych instruktorów. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki spowodowane nie przestrzeganiem 
zasad i uwag przez instruktorów i opiekunów. Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny 
uszczerbek na zdrowiu Uczestnika spowodowany udziałem w zajęciach sportowych, jeżeli powstał w wyniku zatajenia 
informacji o wadach wrodzonych, przebytych chorobach lub urazach 
uczestnika i podaniem nieprawdziwych informacji, a także nieprzestrzeganiem przez Uczestnika poleceń opiekunów i 
instruktorów prowadzących zajęcia. 
Prawa i obowiązki Uczestnika1. Uczestnik obozu jest zobowiązany do:a) wypełniania poleceń instruktorów 
[prowadzących zajęcia] i wychowawców. b) przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć) przestrzegania higieny
osobistej i dbania o porządek w budynku oraz na terenie całego ośrodka d) przestrzegania godziny ciszy nocnej od 
22.00 -7.00 –po tej godzinie zabronione jest przebywanie poza swoim pokojem bez zgody wychowawcy e) 
przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających f) Uczestnik obozu 
nie może oddalić się od miejsca pobytu bez opieki lub zgody wychowawcy 2. Za nieprzestrzeganie punktu 1 umowy 
uczestnik obozu może zostać upomniany lub czasowo odsunięty od zajęć, z jednoczesnym poinformowaniem 
rodziców/opiekunów. W szczególnych wypadkach decyzją kierownictwa obozu uczestnik może zostać karnie usunięty 
z obozu. W takim przypadku rodzic lub prawny opiekun jest zobowiązany w ciągu 48 godzin do zabrania uczestnika na 
koszt własny, bez zwrotu opłaty za obóz.3. Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają rodzice lub 
prawni opiekunowie (odpowiedzialność finansowa). 

Warunki umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej
I. Zawarcie umowy 1. Przed zawarciem Umowy Klient winien zapoznać się z warunkami uczestnictwa oraz 

programem imprezy.2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy przez osobę zgłaszającą 
udział Klienta w imprezie i przedstawiciela Organizatora sprzedającego imprezę oraz wpłata I raty określonej 
w Umowie (w przypadku zgłoszenia w terminie późniejszym niż II rata płatności wskazanej w Umowie, 
należy jednorazowo wpłacić pełną cenę ). 3. Wpłaty pozostałej należności należy dokonywać w terminie 
wskazanym w Umowie. Brak wpłaty należnej kwoty w określonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania

http://www.ladyacademy.szkola.pro/
mailto:annasim@interia.pl


Umowy i wiąże się z prawem potrącenia poniesionych kosztów do wysokości określonej w punkcie II.3. 
warunków uczestnictwa.. 4. Przy zawieraniu Umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do 
realizacji wyjazdu oraz termin dostarczenia ich Organizatorowi. Brak takich dokumentów jest równoznaczny z
rezygnacją z uczestnictwa w obozie z winy Klienta. 5.Organizator ma prawo do zmiany (w dowolnym 
momencie) ustalonego składu osobowego kadry instruktorów i opiekunów.6. Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli uczestnik zawiadomiony o 
powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, 
że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu i 
ceny -nie później niż 30  dni przed rozpoczęciem obozu w przypadku wzrostu kosztów obozu w wysokości 
większej niż 10%. Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Klienta o ewentualnej 
zmianie warunków Umowy tj. ceny, terminu lub programu obozu. Klient zobowiązany jest wciągu 3 dni od 
daty otrzymania zawiadomienia poinformować Organizatora o akceptacji nowych warunków lub rezygnacji z 
udziału w obozie. 7. W przypadku odwołania przez Organizatora imprezy z powodu braku wymaganej ilości 
uczestników, Klient zostanie o tym powiadomiony w formie pisemnej nie później niż 14 dni przed datą 
rozpoczęcia obozu II. Rezygnacja z obozu 1. Rezygnacja Klienta z obozu może nastąpić wyłącznie w formie 
pisemnej i musi zawierać datę jej zgłoszenia Organizatorowi. 2. Klientowi przysługuje zwrot dokonanej 
wpłaty jeżeli rezygnacja lub niemożliwość wzięcia udziału w obozie następuje z przyczyn leżących po stronie 
Organizatora, takich jak: -zmiana warunków obozu (ceny, termin, trasa, miejsce zakwaterowania, środek 
transportu).Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu trzech dni po otrzymaniu od Organizatora 
pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków 
Umowy,, -odwołanie obozu. 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy, Organizator zwraca Klientowi 
wpłacone dotychczas kwoty w terminie 7 dni, po potrąceniu kosztów związanych z rezygnacją w wysokości: 
-odstąpienie od umowy 21 dni przed rozpoczęciem obozu lub wcześniej -potrąca się opłatę rezerwacyjną 
600zł-odstąpienie od umowy od 20 do 7 dnia przed rozpoczęciem obozu-potrąca się 70% ceny, -odstąpienie od
umowy od 6 dnia przed rozpoczęciem obozu -potrąca się 90% ceny, 4. W przypadku gdy Klient odstępujący 
od umowy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w obozie, która przejmie obowiązki wynikające z tej 
umowy, Klient ponosi z tego tytułu koszty opłaty manipulacyjnej w wysokości 100zł. 5. Organizator dokonuje 
potrącenia zgodnie z pkt II. 3 także w przypadku niemożności wzięcia udziału w obozie z przyczyn leżących 
po stronie Klienta takich jak: -niedotrzymania przez Klienta określonych w umowie terminów, -nieprzybycie 
na zbiórkę ( przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu), -choroba lub inne przypadki losowe III. Prawa i 
obowiązki Klientów 1. Klient ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą 
integralną część zawartej z Klientem Umowy. 2.Klient objęty zostanie szczególną opieką we wszystkich 
przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Organizatora. IV. Odpowiedzialność Klienta 1. Klient  
lub jego opiekun prawny odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie, opłacając odszkodowanie w miejscu 
ich powstania.2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za utracone przez Klienta w czasie obozu  rzeczy 
oraz przedmioty wartościowe, chyba że do ich utraty doszło z przyczyn, za które odpowiada Organizator. 3. W 
razie rażącego lub uporczywego naruszenia przez Klienta ustalonego regulaminu obozu  zagrażającego 
interesom innych uczestników Organizator może rozwiązać umowę lub odstąpić od niej w trybie 
natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu do miejsca zamieszkania ponosi Klient.V. 
Odpowiedzialność Organizatora 1. Organizator odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg 
obozu  oraz za umówioną jakość świadczeń określoną w Umowie. 2. Nie mogą być przedmiotem roszczeń 
okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia, znane Klientowi przed rozpoczęciem obozu. VI. 
Reklamacje 1.Skargi i zażalenia dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać bezzwłocznie, ale nie później 
niż w ciągu 24 godzin od zaistniałej sytuacji (najlepiej w formie pisemnej) do Kierownika obozu – Anna 
Simsak Godula - lub przedstawiciela Organizatora np. wychowacy. Organizator dołoży wszelkich starań aby 
usunąć przyczyny zasadnych skarg ii zażaleń, w tym w miarę możliwości załatwienie świadczeń zastępczych.. 
2. Ewentualne reklamacje mogą być składane w formie pisemnej u Organizatora, nie później niż w ciągu 14 
dni od daty zakończenia obozu. 3.Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i 
udzielenia Klientowi pisemnej odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni. 4. Organizator jest zobowiązany do 
dokonania zwrotu różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie, a świadczeniami 
zastępczymi, o których mowa w punkcie VI. w przypadku gdy Klient nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej 
samej lub wyższej wartości. 5. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały przez 
Klienta wykorzystane w całości lub części z jego winy np. spóźnienie się na zbiórkę, nieprzybycie na zajęcia, 
skrócenie pobytu itp. VII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych warunkami 
zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o 
Usługach Turystycznych. 2.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. W razie odgórnych państwowych regulacji w związku z pandemią COVID-19 i brakiem 
możliwości wywiązania się hotelu z umowy koszty z jego strony zostają zwrócone. 

WAŻNE: ROZMIAR I WYSOKOŚĆ CIAŁA DZIECKA (KOSZULKA) :

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



KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU SPORTOWO-TANECZNEGO
LADY FITNESS 2021 

_______________________________________________
WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA 
WYPOCZYNEK
1. Imię i nazwisko dziecka
……………………………………………………………………
2. Data urodzenia  …………………………………………………………………………...
3. Adres zamieszkania
……………………………………………………………………
4. telefon …………………………………………………………………………………...
5. Nazwa i adres szkoły   ……………………………..........................klasa …………….
6. Pesel…………………………………………………………………………………...
7. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku:
.......................................................................................................................................
......................................... telefon .................................................................................
Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku wymienionych w umowie 
zgodnie z terminami wpłat lub wpłaty całości zgodnie z umową.

......................               .......................
(miejscowość, data) (podpis ojca, matki lub opiekuna)

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale 
leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE
O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI 
DZIECKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU.

....................... . . . . . . . . . . . . . . . .
(data) (podpis matki, ojca lub opiekuna) 
____________________________________________________________ 
INFORMACJA O SZCZEPIENIACH

lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ................, błonica
............, dur ................., inne .............

.................... .............................
(data) (podpis lekarza, matki, ojca lub opiekuna) 
________________________________________________________



V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy 
- wypełnia rodzic lub opiekun)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
........................ ................................
(data) (podpis wychowawcy lub rodzica -opiekuna) 
_____________________________________________________________
DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA
Postanawia się:
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek
...................... .......................
(data) (podpis)
_____________________________________________________________
POTWIERDZENIE POBYTU UCZESTNIKA
Uczestnik przebywał na Obozie Sportowo-Tanecznym,  w
HOTELU NAT USTROŃ 21-28.08.2021 .

........................ .................................
(data) (czytelny podpis kierownika wypoczynku) 
____________________________________________________________ 
INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA 
WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji
Dziecka

....................... .................................
(miejscowość, data) (podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę
medyczną podczas wypoczynku)
_____________________________________________________________
UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU
PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................

....................... .................................
(miejscowość, data) (podpis wychowawcy-instruktora) 
_____________________________________________________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych karcie 
kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
dziecka.

....................... . . . . . . . . . . . . . . . .
(data) (podpis matki, ojca lub opiekuna)



RODO: Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie 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 („RODO”).

Kto jest administratorem?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie KLUB SPORTOWY LADY FITNESS 

(KRS: 0000721124, NIP: 6812070382, REGON: 369596082)  z siedzibą ul. Ujejskiego 155, 32-400 

Myślenice zwanym także KS LADY FITNESS 

Jakie dane mamy?

*Dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, mail i  numer telefonu) przetwarzane będą w celu

wykonania usługi oraz informowania o bieżących aktualnościach.

*Wizerunek (w tym zdjęcie) przetwarzane będą w celu realizacji fotorelacji z zawodów, obozów,

eventów  sportowych  zamieszczanych  na  portalach  społecznościowym  (Facebook,  Instagram

itp.).

*Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach, treningach sportowych.

Bez ich podania udział nie jest możliwy.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

*Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

*Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu
do  swoich  danych,  ich  poprawiania  i  usuwania  będą  przysługiwały  Ci  dodatkowe  prawa
wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak:

8. żądanie usunięcia Twoich danych

9. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie

10. sprzeciw wobec przetwarzaniu danych

*Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.

*Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych 

osobowych pozostają ważne. Można je nadal wycofać w dowolnym momencie.

Wyrażam zgodę: [TAK] [NIE]

Podpis:……………………..



Regulamin obozu LADY FITNESS 2021 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu ośrodka bez opieki i zgody wychowawcy.

6. Obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów mało pożywnych i niezdrowych dla organizmu 

dziecka (chipsy, słodkie napoje gazowane ,alkoholowe,papierosy itp.)

7. Podczas pobytu w ośrodku i poza nim , za wszystkie szkody wyrządzone przez uczestnika 

odpowiedzialność materialną ponosi prawny opiekun uczestnika obozu.

8. Obowiązuje zakaz odwiedzin uczestników obozu przez osoby obce tj. z poza obozu. Wyjątek stanowi 
termin uzgodniony przez kierownika obozu i wychowawców na odwiedziny uczestników, oraz sytuacje
wyjątkowe. Ze względu na sytuację Covid nie przewidujemy kontaktów i odwiedzin osób spoza grupy. 

9. Uczestnik ma obowiązek:

1. wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna
1. stawiania się punktualnie na wszystkich zbiórkach, posiłkach i zajęciach 

organizowanych przez wychowawcę i organizatora obozu,
2. uczestniczyć we wszystkich zajęciach tanecznych,
3. przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w miejscu 

zamieszkania oraz na terenie całego ośrodka
4. przestrzegania ,,ciszy nocnej’’ ustalonej przez organizatora.

Rozpoczęcie ciszy nocnej jest jednoznaczne z obowiązkiem przebywania w swoim pokoju.

11. Wszystkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji i zgody kierownika 

obozu.

12.Za nieprzestrzeganie regulaminu i notoryczne łamanie wyżej wymienionych zasad, Organizator ma
prawo  do  upomnienia,  słownej  nagany,  powiadomienia  opiekunów,  usunięcia  uczestnika  z  obozu
tanecznego (na koszt rodziców).

13.W przypadku wyjazdu dziecka z obozu podczas trwania obozu z przyczyn niezależnych od organizatora,

spowodowanych  decyzją  rodziców,  lub  prawnych  opiekunów,  organizację  i  koszty  wyjazdu  ponoszą

rodzice/ opiekunowie prawni.

Podpis uczestnika i rodziców:

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



Zgoda na wyjazd dziecka i informacja rodzica/opiekuna prawnego z związku ze 
stanem Covid w Polsce:

Uczestnik obozu jest zdrowy w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie 
dziecka lub pełnoletni uczestnicy – brak u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Uczestnik wypoczynku nie zamieszkiwał z osobą przebywającą w izolacji w warunkach 
domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez 
rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, 
prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku. Uczestnik jest 
przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 
zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów i zasad higieny. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny 
kontakt zapewniający szybką komunikację.

Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w
przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).

Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie 
lub izolacji .

Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego 
przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować 
organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie 
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika 
wypoczynku. 

Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na 
wypoczynku. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora 
sanitarnego, należy wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz 
kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się rano i wieczorem za zgodą 
wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna 
prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane może być 
oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku). W razie 
jakichkolwiek zmian warunków wcześniej podpisanych oświadczeń zw. Ze zdrowiem 
lub bezpieczeństwem , rodzic zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o nich 
organizatora.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................. w obozie sportowym w Ustroniu 
organizowanym przez Klub Lady Fitness podczas epidemii koronawirusa. Jestem w pełni świadoma / świadomy 
zagrożeń wynikających z obecnego stanu epidemii.

Czytelny podpis, data, miejscowość :

Wszelkie ważne informacje dot. wyjazdu, ekwipunku, zbiórki aktualizowane będą w sierpniu na
www.ladyacademy.szkola.pro

Ważne tel: 509699252 Anna Simsak Godula (urlop do 9.07.2021), Yuliia Komenotrus 732-863-415

http://www.ladyacademy.szkola.pro/
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