
 
KARTA UCZESTNIKA 

akcji „Wakacje w mieście 2022”  

organizowanej przez  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach  

 

zajęcia w terminie …………………………………… 

 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ........................................................................... rok urodzenia ..................... 

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika zajęć …………………………………......………………………………………………. 

tel. kontaktowy rodzica/opiekuna …………….…………………………………………………………………………………………….……. 

Uwagi rodzica ( czy dziecko jest na coś uczulone, chore itp.)  

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

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

Oświadczam, że (proszę o podkreślenie właściwego pola) : 

 będę osobiście przyprowadzał(a) i odbierał(a) dziecko 

 dziecko będzie samo przychodziło na zajęcia i wracało do domu 

 dziecko będzie przyprowadzał(a) i odbierała upoważniona osoba:  

 

 

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

                     (imię  i nazwisko upoważnionej osoby)  
 

Regulamin akcji „Wakacje w mieście 2022” w Boguszowie-Gorcach 

1. Organizatorem akcji „Wakacje w mieście 2022”  (dalej „Akcja”) w terminie od 27.06 do 31.07.2022 r. w Boguszowie-

Gorcach jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 1, 58-371 Boguszów-

Gorce, tel. 74 8440-305.  

2. W zajęciach w ramach Akcji mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 6-16 lat, które wcześniej zostaną zapisane 

przez rodziców/opiekunów na dany tydzień zajęć.  

3. Termin zapisów: od 20.06.2022 r. telefonicznie pod numerem telefonu – 695-966-288 w godzinach 08:00 do 15:00, 

bądź na zajęciach po rozpoczęciu się Akcji. 

4. W zgłoszeniu (w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku) należy uwzględnić m. in.: imię i nazwisko dziecka, 

wiek, adres, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna. Karta uczestnika obowiązuje na jeden tydzień zajęć.  

5. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapoznania się oraz podpisania Regulaminu Akcji.  

6. OSiR Boguszów-Gorce zapewnia opiekę i nadzór nad dziećmi w godzinach odbywania się zajęć wg opracowanego 

harmonogramu na każdy z tygodni Akcji. 

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do punktualnego przyprowadzenia i odbierania dziecka. W przypadku 

samodzielnego powrotu lub odbioru przez osobę trzecią niezbędne jest wskazania na Karcie Uczestnika – takiej 

osoby. 

8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników oraz za zniszczenia rzeczy należących do 

dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

9. Uczestnicy nie powinni przynosić cennych urządzeń np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, słuchawek, 

biżuterii itp. rzeczy niewymaganych przy udziale w zajęciach. 

10. Uczestnikiem Akcji może być tylko zdrowe dziecko bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Również osoby 

odprowadzające dziecko i odbierające je z zajęć nie powinny wykazywać objawów infekcji. 

11. Zapisany uczestnik zobowiązany jest brać udział w organizowanych zajęciach oraz do stosowania się do poleceń 

instruktorów. 

12. Udział w Akcji jest bezpłatny, sfinansowany ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce.  

13. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dzieciom, wody, jedzenia na czas zajęć w ramach Akcji. 

14. Ochrona danych osobowych – Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w 

karcie zgłoszenia uczestnika zajęć, dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację 

zdjęć przedstawiających wizerunek:  mojego dziecka/podopiecznego, związanych z udziałem w zajęciach. 

15. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu. 

16. Nie stosowanie się do zasad Regulaminu powoduje skreślenie uczestnika z zajęć. 

 

 

 

Boguszów-Gorce, dn. ……………..…….                                        …………………..…………………………. 

                              podpis rodzica/opiekuna/uczestnika zajęć 

 


