
KARTA UCZESTNIKA „Sportowe LATO w SHODANIE”  
Rodzinne Centrum Sportu SHODAN; ul. Grzegorzewskiej 2A; 02-778 W-wa 

Tel.: 794-277-730 
 

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

Data urodzenia ……………………………………………………………………………….……………………..………….…… 

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

Telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów …………………………………………………………….………………. 

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Nazwa i adres szkoły ………………………………………………………………………………………..…..……………....... 

Klasa ……………… nr legitymacji szkolnej ………………………………………………..……………….………………… 

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia Dziecka (np. na co dziecko jest uczulone, czy choruje 
przewlekle, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, jak znosi jazdę samochodem, czy nosi aparat 
ortodontyczny lub okulary itp.): 

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

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

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

Czy Dziecko może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań lekarskich do  
 
ćwiczeń ruchowych, w tym pływania?…………………………………………….………………..…………………...………..…… 
 

Zgłaszam pobyt Dziecka w terminie……………………………………………...………………………….…………...…… 

 

Powrót Dziecka do domu: 

- Dziecko samodzielnie wraca do domu tak/nie*, 

- Dziecko będzie odbierane przez: 

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
(imię i nazwisko) 

 
2)……………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………... 

(imię i nazwisko) 
 
OŚWIADCZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W 
ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI NAD NIM W PUNKCIE DZIENNEGO POBYTU. 
 
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(EM) SIĘ Z REGULAMINEM PUNKTU DZIENNEGO POBYTU UCZESTNICZĄCEGO 
W PROGRAMIE „Sportowe Lato w Shodanie” ZAMIESZCZONYM NA ODWROCIE KARTY UCZESTNIKA I AKCEPTUJĘ 
JEGO POSTANOWIENIA.  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie uczestnika 
w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. 

 
 
……………………………….                             ……….…………………………………………………………... 
(Data wypełnienia karty)                   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka) 
*niepotrzebne skreślić 
 



 
 
 
………………………………………. 
(pieczęć placówki) 
 
 
 
 
 

Regulamin Półkolonii „Sportowe Lato w Shodanie” 
 

1. Półkolonie w Shodanie funkcjonują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00. 
 

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia Dziecka do Klubu najpóźniej 
do godz. 9.00 i odbioru dziecka w godzinach pracy punktu. Za późniejsze odbieranie Dziecka 
obowiązuje dodatkowa dopłata – 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

 
3. Warunki uczestniczenia Dziecka w Półkoloniach: 

 posiadanie legitymacji szkolnej 
 złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika 
 uiszczenie zadatku w kwocie 100 zł w dniu złożenia Karty 
 uiszczenie dopłaty do pełnej kwoty (w zależności od pakietu) najpóźniej pierwszego 

dnia pobytu Dziecka 
 

4. Uczestnik Półkolonii otrzymuje obiad oraz podwieczorek. 
 

5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu 
na wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku 
przygotowanego w domu. 
 

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i 
obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć. 

 
7. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania 

dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może 
być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.  

 
8. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ 

opiekunowie prawni. 
 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.  


