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Warszawa ul. Broniewskiego 44 
 

REGULAMIN ZIMOWISKA 
 

1. Organizatorem zimowiska jest Parafia Zesłania Ducha Świętego,  

ul. Broniewskiego 44, 01-771 Warszawa. 

2. Zimowisko organizowane jest w Tyliczu, w pensjonacie Jaworzynka ul. Kopernika 19 

3. Zimowisko trwa od 20.01 do 27.01.2018. 

4. Warunkiem uczestnictwa w zimowisku jest dostarczenie Organizatorowi wypełnionej 
karty kolonijnej, regulaminu podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz 
dokonanie wpłat w wysokości i terminach wskazanych na stronie 
http://www.zeslaniaducha.mkw.pl/new/index.php 

5. O zakwalifikowaniu dziecka na zimowisko decyduje kolejność złożenia karty (wraz z 
podpisanym regulaminem) i uiszczenie opłaty. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zimowiska z przyczyn niezależnych od 
Organizatora lub innych przyczyn. 

7. W przypadku odwołania zimowiska Organizator zwraca całość opłaty wniesionej przez 
uczestnika do dnia ogłoszenia decyzji o odwołaniu zimowiska. 

8. W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu Organizator zwraca opłatę wniesioną 
przez uczestnika do dnia rezygnacji. Jeżeli rezygnacja nastąpi po 1 stycznia 2018r. 
zwrócona opłata może być pomniejszona o kwotę faktycznie poniesionych przez 
Organizatora kosztów. 

9. Organizator zapewnia opiekunów z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. 

10. Wyjazdy dla dzieci i młodzieży organizowane przez Parafię Zesłania Ducha Świętego w 
Warszawie mają charakter wypoczynkowy. Niemniej z uwagi na fakt, że jest to wyjazd 
organizowany przez parafię, dzieci i młodzież uczestniczą w proponowanych przez 
Księdza Kierownika praktykach religijnych. 

11. Uczestnicy mają prawo do korzystania z własnych telefonów komórkowych codziennie 
w godzinach wyznaczonych przez Organizatorów. W pozostałym czasie telefony będą 
przechowywane w jednym miejscu u wychowawców. W przypadku braku własnego 
telefonu uczestnicy mają możliwość skorzystania z telefonu zagwarantowanego przez 
Organizatora.  

12. Za nieprzestrzeganie poleceń kadry, a w szczególności za podejmowanie działań 
mogących zagrażać zdrowiu lub życiu, uczestnik może otrzymać upomnienie, karę lub 
zostać usuniętym z zimowiska (na koszt rodziców/prawnych opiekunów).  

13. Organizator zimowiska nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (za 
wyjątkiem telefonów komórkowych w czasie, gdy zostały zdeponowane u 
wychowawców) oraz za rzeczy wartościowe uczestnika. 

14. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody 
wyrządzone przez uczestnika.  

 

………………………………………………  

   podpis rodzica (prawnego opiekuna) 
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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 
1. Forma wypoczynku                                           zimowisko 

2. Termin wypoczynku                                         20.01-27.01.2018 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: pensjonat „Jaworzynka” w Tyliczu 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

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

2. Data urodzenia………………………………  PESEL………………………………..……… 

3. Adres zamieszkania, kod pocztowy………….…..……………………………………..……… 

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

4. Imiona i nazwiska (jeśli są inne) rodziców lub opiekunów prawnych 

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

5. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku, telefon  

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

6. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku,  
(w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym) 

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

7. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie: 

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec …………..…, błonica………….., dur…..…….., 

Inne …………………………………………………………………………………………… 

Czy dziecko miewa: migreny, drgawki, utraty przytomności, omdlenia, wymioty, krwawienie z 

nosa, duszności lub inne…………………………..…………………………………………… 

Dziecko jest uczulone: TAK – NIE (podać na co, np. nazwa leku, rodzaj pokarmu)……….…… 

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

Jazdę samochodem znosi DOBRZE – ŹLE (jaki lek przyjmuje)………………………………… 

Dziecko nosi: okulary, aparat ortodontyczny (inne aparaty)……………………..……………… 

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

Zażywa stałe leki (jakie i w jakich dawkach?) ………………………………….………………… 

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

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

(w przypadku choroby przewlekłej potrzebny jest wpis lekarza z informacją o rodzaju leków i dawkowaniu) 

Inne uwagi o zdrowiu i zachowaniu dziecka 

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

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

Stwierdzam, że podałem (am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 

zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu na placówce wypoczynku. 
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W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 

diagnostyczne, operacje. 

Wyrażam zgodę na podawanie przez wychowawcę leków przepisanych przez lekarza lub 

przekazanych przez rodziców przed wyjazdem. 

 

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

         data                                                       czytelny podpis matki, ojca lub opiekuna 
 

 

 

III. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O UCZNIU 

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

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

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

 

 

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

         data                           (pieczęć adresowa szkoły)                        podpis wychowawcy klasy  

 
 

IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW 

 

1. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje 

dziecko podczas trwania turnusu. 

2. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że organizator i placówka wypoczynku nie biorą 

odpowiedzialności za utracone w czasie trwania kolonii przedmioty wartościowe. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej 

na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika 

wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2015 r. póz. 2135, z późn. zm.)). 

 

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

       data                                                           czytelny podpis matki, ojca lub opiekuna 

 

V. ZACHOROWANIA, URAZY, LECZENIE PODCZAS WYJAZDU: 

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

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

 

……………………………………….               …………………………………………. 
                      data                                                          podpis lekarza lub pielęgniarki  
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REGULAMIN UCZESTNIKA ZIMOWISKA 
 

1. Uczestnik zobowiązany jest do: 

 podporządkowania się poleceniom kadry (kierownika, wychowawców, instruktorów, 

przewodników); 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ośrodku i w czasie wycieczek; 

 natychmiastowego zgłoszenia wychowawcy wszelkich niedyspozycji zdrowotnych; 

 punktualności; 

 utrzymania porządku w ośrodku, w swoim pokoju, na stołówce, w autokarze; 

 przestrzegania ciszy nocnej; 

 

2. Uczestnikom zabrania się: 

 opuszczania bez zezwolenia terenu ośrodka oraz miejsca prowadzenia zajęć; 

 posiadania w czasie zimowiska gier elektronicznych, np. PSP; 

 samodzielnego przyjmowania wszelkiego rodzaju leków; 

 spożywania alkoholu, palenia papierosów, posiadania i używania narkotyków (lub innych 

środków odurzających); 

 posiadania przedmiotów stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia, używania w pokojach 

otwartego ognia; 

 

3. Uczestnicy korzystają z własnych telefonów komórkowych codziennie w wyznaczonych 

godzinach. W przypadku braku własnego telefonu korzystają z telefonu zagwarantowanego 

przez Organizatora wyjazdu. 

 

4. Za nieprzestrzeganie poleceń kadry, a w szczególności za podejmowanie działań mogących 

zagrażać zdrowiu lub życiu uczestnik może otrzymać upomnienie, karę, a w skrajnych 

przypadkach zostać usuniętym z zimowiska. 

 

 ………………………………….            ………………………………………………  
        podpis uczestnika                                                    podpis matki, ojca lub opiekuna            
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INFORMACJE POTRZEBNE DO WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU NARCIARSKIEGO: 

 

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

Wzrost………………… 

Waga…………………. 

Nr buta (należy uwzględnić grubszą skarpetkę)……………………. 

Rodzaj wypożyczanego sprzętu (proszę wpisać tak lub nie): 

Buty narciarskie……………. 

Kask……………… 

Narty…………….. 

Kijki (dla osób dobrze jeżdżących)……………….. 

 

 


