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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DOT. ZIMOWEGO 
WYPOCZYNKU W 2023 ROKU ORGANIZOWANEGO PRZEZ UKS VARSOVIA 

 
 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że …………………………………………….. 
(imię i nazwisko uczestnika obozu) 

 
 

1. nie ma infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 
2. nie zamieszkiwał/a z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał/a kontaktu z 
osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku; 
3. jest przygotowany/a do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 
związanych z zachowaniem dystansu oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad 
higieny. 
4. jest zaopatrzony/a w indywidualne osłony nosa i ust (maseczka/ przyłbica) oraz płyn 
do dezynfekcji rąk; 

 
Ponadto: 
1 Zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w 
przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, 
kaszel, katar, duszności); 
2 Oświadczam, że osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie 
mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą 
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed 
rozpoczęciem wypoczynku; 
3 Wyrażam zgodę na regularny pomiar temperatury ciała uczestnika obozu; 

 
 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika wypoczynku 

 
 

…………………………………… 

 
 

Zapoznałem się wytycznymi i regulaminem obozu. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika obozu) 
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Regulamin i Przepisy BHP Obozu 
Klubu UKS VARSOVIA 

 
1. Cisza Nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00; 

2. Do obowiązków dyżurnego należy: poranne budzenie pozostałych osób w pokoju, 

utrzymanie porządku o czystości w miejscu zakwaterowania, dbanie o 

przyniesienie i zebranie sprzętu treningowego, reprezentowanie spraw 

obozowiczów u trenerów podczas dnia pełnienia dyżuru; 

3. Wszelkie usterki i wady pomieszczeń i urządzeń powinny być zgłaszane do 

trenerów w momencie zauważanie oraz przed zakwaterowaniem w pokoju; 

4. Za wszelkie zniszczenia wynikające ze złej eksploatacji pomieszczeń i urządzeń 

obowiązuje odpowiedzialność materialna (jeśli usterki nie będzie można naprawić); 

5. Choroby i kontuzje zawodnicy zgłaszają trenerowi najszybciej jak to możliwe; 

6. Odwiedziny osób trzecich są dozwolone tylko za pozwoleniem kierownika obozu; 

7. Podczas obozu nie wolno spożywać alkoholu, papierosów i innych środków 

odurzających pod karą natychmiastowego wydalenia z obozu na koszt 

uczestnika obozu; 

8. Przyjmowanie leków musi być konsultowane z trenerem lub pielęgniarką lub 

lekarzem. 

9. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się według ustalonego harmonogramu, którego 

należy przestrzegać; 

10. Uczestnik obozu nie może oddalać się bez zgody trenera z terenu obozu; 

11. Każdego uczestnika obowiązuje punktualność i obowiązkowość oraz aktywny udział 

w zajęciach sportowych. 

12. Nie wolno chodzić po balkonach domków i pensjonatu; 

13. Nie wolno wchodzić i zbliżać się do wody bez trenera; 

14. Za łamanie regulaminu obozowego obowiązują następujące kary stosowane w 

zależności od wykroczenia : upomnienie słowne, kara, powiadomienie rodziców, 

wydalenie z obozu z powiadomieniem szkoły; 

15. Uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania powyższych ustaleń; 

16. W przypadkach nie ujętych regulaminem decyzje stanowiącą podejmuje rada 

trenerów obozowych. 
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