
O Ś W I A D C Z E N I E 

……………………………………………….. 
Data, miejscowość 

 

Jako rodzic/opiekun prawny* dziecka ……….……………………………………………………………………………………, 

będącego uczestnikiem obozu sportowego w Miastku organizowanego w dniach 31.07.2023-

09.08.2023 przez Akademię Sportu Młode Lwy Gdańsk oświadczam, iż:  

1. Brak u dziecka infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Udostępniam organizatorowi jak i kierownikowi wypoczynku niniejszy numer telefonu 

……………………………………….. jako kontakt do szybkiej komunikacji. 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego  - do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszności). 

4. Deklaruję odbiór dziecka po zakończeniu obozu z miejsca obozu, w dniu 9 sierpnia 2023 r. w 

godzinach 13.00 - 14.00. 

5. Zapoznałem się i akceptuję w całości regulamin zgrupowania znajdujący się na odwrocie. 

 

 

 

…………………………………………………………….. 
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

W związku z udziałem dziecka w zgrupowaniu, proszę o wystawienie faktury: 

 TAK 

 NIE 

 

W przypadku chęci wystawienia faktury, prosimy o podanie danych: 

 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

Fakturę proszę przesłać na adres mailowy: …………………………………………………………………………….. 
Prosimy o wypełnienie literami drukowanymi  

 

…………………………………………………………….. 
Czytelny podpis  

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



Regulamin obozu sportowego  
31.07.2023 – 09.08.2023, Miastko  
1. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle 
stosować się do poleceń instruktorów i opiekunów.  
2. W czasie wolnym, uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń opiekunów, 
przestrzegając programu obozu.  
3. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu czy 
stosowania innych środków odurzających.  
4. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do 
instruktorów i opiekunów.  
5. Za umyślne szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice.  
 

Regulamin uczestnictwa w obozie sportowym  
1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa 
w obozie sportowym przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.  
2. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie trenera przed 
przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, 
stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.  
3. Uczestnik obozu ma obowiązek i prawo brania udziału we wszystkich zajęciach 
sportowych.  
4. Uczestnik pod wpływem alkoholu lub innych używek jest niedopuszczony do zajęć 
sportowych oraz zostaje usunięty z obozu na koszt osoby zgłaszającej uczestnika.  
6. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia 
dziecka.  
7. Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, 
które ma ze sobą.  
8. W razie wypadku lub złego samopoczucia niezwłocznie powiadomić trenera lub innego 
opiekuna obozu.  
9. Przestrzegać ramowego rozkładu dnia.  
10. Przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku bez zgłoszenia 
trenerowi.  
11. Utrzymywać w czystości sanitariaty i zajmowane pomieszczenia.  
 

I. Odpowiedzialność i obowiązki uczestnika obozu  
Uczestnik obozu zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych z realizacją 
regulaminu na obozie sportowym. Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza 
obowiązujące zasady mogą spowodować wykluczenie danej osoby z obozu (rodzice lub 
prawni opiekunowie po zgłoszeniu przez trenera zobowiązani są do osobistego odbioru 
uczestnika obozu).  
 

II. Odpowiedzialność i obowiązki uczestników obozów sportowych i ich 
prawnych opiekunów.  
Na obozie sportowym jego uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia 
alkoholu i przyjmowania środków odurzających. Uczestnicy muszą ściśle stosować się do 
poleceń opiekunów i wychowawców. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich 
uczestników odpowiadają materialnie ich rodzice lub prawni opiekunowie.  
 

Nieprzestrzeganie powyższego spowoduje usunięcie uczestnika z obozu.  
 
……………………………………………                        ………………………………………… 
Data, podpis uczestnika obozu /dziecka/                                                                Data, podpis opiekuna/rodzica 


