
  REGULAMIN OBOZU PIESZO- ROWEROWEGO 

 
Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest  bezwzględnie przestrzegać zasad niniejszego regulaminu.  

1. Każdy uczestnik ma prawo i obowiązek uczestniczyć we wszystkich formach zajęć organizowanych na obozie.  

 2. W czasie trwania obozu telefony komórkowe uczestników podczas zajęć programowych będą w depozycie u 

wychowawcy lub pozostawione w pokojach.  

3. Każdy uczestnik ma prawo: do kulturalnego wyrażania swoich opinii oraz zadawania pytań i otrzymywania wyjaśnień 

od opiekunów. 

4. Każdy uczestnik ma obowiązek: posiadać SPRAWNY rower (zaleca się dokonanie przeglądu w serwisie rowerowym) 

podczas wycieczek rowerowych uczestnik obozu zobowiązany jest do używania kasku w sposób zgodny z jego 

przeznaczeniem. Osoby bez kasku nie będą dopuszczane do zajęć na rowerach! informować na bieżąco trenera o 

wszelkich urazach, chorobach, uszkodzeniach i innych zagrożeniach. 

5. Utrzymywać porządek w miejscu zakwaterowania oraz przestrzegać kultury i higieny osobistej, dbać o powierzony 

sprzęt sportowy,  

6. Zabrania się: samodzielnie, bez zgody opiekunów oddalać się z miejsca zajęć czy zakwaterowania np. wychodzić do 

miasta, na zakupy, schodzić ze szlaków turystycznych itd., używać alkoholu, palić papierosów czy innych używek, 

wykonywać samosądów czy wymierzać samemu sprawiedliwość, wchodzić do pokoi pod nieobecność jego 

mieszkańców, bez pozwolenia właścicieli brać i używać przedmiotów należących do osób trzecich, dotykać przedmiotów 

mających połączenie z liniami wysokich napięć, manipulować niewypałami, spożywać różnego rodzaju owoców, co do 

których nie ma pewności, że są jadalne, spożywać nieświeżych lub zbyt długo przechowywanych produktów mogących 

spowodować ewentualne zatrucia, zaśmiecać środowisko naturalne, niszczyć urządzeń sportowych czy hotelowych, 

pisać i malować po ścianach, łamać mebli, wybijać okien itd.  

7.W jakikolwiek sposób naruszać obowiązujących regulaminów obiektów, z których się korzysta, zachowywać  się 

niemoralnie, nieetycznie , narażać w jakikolwiek sposób dobre imię Polski, województwa, klubu czy szkoły.  

8. Uczestnicy lub ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody spowodowane z winy 

uczestnika zwłaszcza w miejscu zakwaterowania, na stołówce. 

 8. Za rażące lub wielokrotne naruszenia regulaminu uczestnik zostanie wydalony z obozu na koszt własny rodziców, bez 

prawa zwrotu niewykorzystanych pieniędzy. 

 9. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decydujące znaczenie mają postanowienia kierownika obozu czy 

opiekuna. Brak reguł zachowania na każdą nieprzewidzianą okoliczność nie zwalnia uczestnika od obowiązku 

zachowania zdrowego rozsądku i ostrożności, na co dzień.  

W sprawie bezpieczeństwa na drogach:  

1. Oświadczam, że znane mi są ogólne zasady poruszania się rowerem i pieszo po drogach i ulicach (zgodnie z Kodeksem 

Drogowym) i zobowiązuję się ich przestrzegać.  

2.  Podczas przemarszów zorganizowanych wykonuję na bieżąco wszystkie polecenia kierownika lub innej osoby 

kierującej kolumną.  

4. Podczas wycieczek rowerowych jedziemy jeden za drugim z zachowaniem co najmniej kilku metrowej odległości, 

zawsze prawą stroną jezdni lub drogi gruntowej, nie wyprzedzamy jadącego przed nami, utrzymujemy wyznaczony szyk. 

Przestrzegamy obowiązujących zasad przepisów o ruchu drogowym.  

Własnoręcznym podpisem zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania wymienionych wyżej zasad.  

 

 

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

                     Krosno dnia      Podpis uczestnika obozu 

          

 

 

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY   ''MECHANIK" 

38-400 KROSNO ul.Tysiąclecia 5 tel. (0.13) 43-21561 
NIP 684-239-44-80    REGON 180033304 
KONTO  PBS Sanok o/Krosno  82864210832002831167840001 
www.muksmechanik.pl     e-mail : muksmechanik@interia.pl 

 
 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA 
 

I.   INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU                            

 1.Forma wypoczynku …………………………………………………………………………………………….….. 

2. Adres placówki:           ……………………………………………………………………………………………….. 

3. Czas trwania        ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

     (miejscowość, data)        (podpis organizatora wypoczynku) 
          
 
 

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA                 

NA WYPOCZYNEK   

 

 1.  Imię i nazwisko dziecka .................................................................................................. 

 2.  Data urodzenia …………………………………………      Pesel   ……………………………………………….. 

 3.  Adres zamieszkania ............................................................................................................  
    ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 

4. Nazwa szkoły ........................................................................................ klasa …………………. 

5. Nazwisko i imiona, adres  rodziców (opiekunów) nr telefonu 

 

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

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

 

           

 

http://www.muksmechanik.pl/


 

 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA 

DZIECKA 

 ( np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy 

przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortopedyczny 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 

 

    IV. INFORMACJA  O SZCZEPIENIACH 
  lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień 

 

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ………….., błonnica …………,  

 dur ....................., inne ............................... . 

 

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

     (data)            (podpis pielęgniarki, lekarza lub opiekunów) 

 
V. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA  

Postanawia się : 

 1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek.  

 2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu : 

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

 

             ............................                        .................................................   

 (data)         (podpis ) 
 

 

 

 

VI. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU

  

Dziecko przebywało na 

......................................................................................................... 

(forma i adres placówki wypoczynku) 

od dnia ............................... do dnia .............................................r. 

 

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

(data wypoczynku)                 czytelny podpis kierownika 

 

VII. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA                     

W CZASIE POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU                                                   

(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.) 

........................................................................................................... 

…………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………... 

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub 

hospitalizacji dziecka 

 

         ....................................            .......................................................... 

          miejscowość, data)                  (podpis lekarza lub pielęgniarki 

 
VIII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY - 

INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS TRWANIA 

WYPOCZYNKU 

........................................................................................................... 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 

 

      ........................................        .......................................................

 (miejscowość, data)  (podpis wychowawcy-instruktora) 
 

 

 

 


