
                                                                                                                                                                                               

ZKS DRZONKÓW 

                                                        
                                                                                                                                  Drzonków 18.02.2016  
 
Zawodnik/czka ……………………………………………………………… …………………………..  
                                                                                                                                            

Klubu „ZKS DRZONKÓW” organizuje letnie zgrupowanie szkoleniowe z elementami sportowo – 
rekreacyjnymi dla zawodników naszego klubu. 

Termin : 25.06-03.07.2016  -  Domy Wczasowe „REVITA” w miejscowości ROGOWO. 
www.rewita.pl  

Rogowo  72-330 Mrzeżyno Gryfickie 
tel: 91-386 62 69  lub 91-386 61 55 

 

Planowane zajęcia sportowe podczas zgrupowania: 

 Elementy szermierki (sprzęt do walk szermierczych) 

 Zajęcia w terenie  

 Zajęcia na sali sportowej 

 Zajęcia na plaży  

 Gry i zabawy ogólnorozwojowe na boisku sportowym 

  
Warunki finansowe udziału w zgrupowaniu: 

wpłata zawodników / rodziców  850,00  zł na 1 zawodnika (bez transportu) 
wpisowe w kwocie 300 zł proszę wpłacić na konto klubu do 01.04.2016 

resztę proszę wpłacać do dnia 10.06.2016 
  

Klub Pięciobojowy „ZKS DRZONKÓW” 
 

KONTO : BANK BNP PARIBAS 94160014620008367747176153  z dopiskiem "Zgrupowanie 
Rogowo"               NIP 973-04-65-934 

 

 Wyjazd w dniu 25.06.2016  (sobota) przyjazd na kolację do godziny 18.00 

 Powrót w dniu 03.07.2016 (niedziela) odbiór zawodników po śniadaniu do godziny 10.00 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

 Oświadczam, że córka/syn nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i może w pełni brać 

udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach podczas zgrupowania. Wyrażam również zgodę na 

podanie w razie potrzeby leków……………………………………............................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Proszę wypisać ewentualne środki na które dziecko jest uczulone………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Proszę podać nr telefonu pod którym można zastać rodziców/prawnych opiekunów 

zawodnika/czki podczas zgrupowania……………………………………………… 
 
 
 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

http://www.rewita.pl/


                                                                                                                                                                                               

 

REGULAMIN ZGRUPOWANIA SPORTOWEGO 
Rogowo 25.06.2016 – 03.07.2016   „ZKS DRZONKÓW” 

 

1. Każdy z uczestników obozu zobowiązany jest stosować się do: poleceń Kadry, regulaminu 

ośrodka na którym obóz się odbywa. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do wzajemnej pomocy oraz godnego zachowania się w trakcie trwania 

obozu. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do szanowania i właściwego użytkowania obiektów ośrodka oraz 

wszelkich urządzeń na nim się znajdujących – zarówno sportowo-rekreacyjnych, turystycznych jak 

i towarzyszących.  

4. Osoby niszczące i uszkadzające obiekty Ośrodka oraz urządzenia na nim się znajdujące ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

5. Należy dbać o porządek w pokojach i na terenie obiektu, a także o higienę osobistą oraz schludny 

wygląd. 

6. Za zagubione przedmioty wartościowe, nie oddane do depozytu, kadra nie ponosi 

odpowiedzialności. 

7. Obowiązki uczestników: 

 uczestnictwo w zajęciach oraz posiłkach jest obowiązkowe; 

 uczestnik winien przestrzegać regulaminu, rozkładu dnia i punktualnie stawiać się na zbiórkę 

 uczestnik winien wykonywać polecenia kierownictwa obozu i osób prowadzących zajęcia 

8. Uczestnikom kategorycznie zabrania się: 

 samowolnego oddalania się z terenu obozu; 

 zakłócania ciszy nocnej 

Powyższe zakazy obowiązują wszystkich uczestników obozu bez względu na wiek. 

9. Złamanie któregoś z powyższych zakazów wiąże się z poinformowaniem opiekunów prawnych 

uczestnika o fakcie złamania regulaminu i przekazaniem uczestnika obozu pod ich opiekę. 

Usunięcie uczestnika z obozu następuje na koszt własny jego opiekunów prawnych. 

10. Uczestnicy mają prawo: 

 wnosić własne pomysły do realizowanego programu 

 uczestniczyć we wszystkich organizowanych na terenie obozu imprezach 

 korzystać pod nadzorem kadry ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu ośrodka 

11. Uczestnicy własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z regulaminem oraz 

zobowiązują się do jego przestrzegania. 

Podpis zawodnika / rodzica / prawnego opiekuna  

 

………………………………………………………………….. 

 

 



                                                                                                                                                                                               
 

 
1. PESEL ______________________________ 
Nr legitymacji szkolnej _________________ 

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA 
W CZASIE TRWANIA ZGRUPOWANIA (dane o zachorowaniach, 

urazach, leczeniu itp.) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części  

karty kwalifikowanej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia dziecka. 

 
____________________________ 

(data) 

 
__________________________________________ 

(podpis matki, ojca lub opiekuna) 
 

 
 

 

3. 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 ZGRUPOWANIA 

 
____________________________ 
(data) 

 

__________________________________________ 
(podpis matki, ojca lub opiekuna) 

 

IV. 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) 

 
 



                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

Na zgrupowanie zabieramy 
 

1. Dwie pary butów do biegania 
2. Dwie pary skarpet do biegania 
3. Kompletny sprzęt szermierczy do walk 
4. Ortalion przeciw deszczowy 
5. Maść ochronną przed słońcem 

 
 
 

 
 
 

Marcin Horbacz 
603-67-27-17 

 
 
 
 
 


