
ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGOO PRZYSTĄPIENIU DO UBEZPIECZENIA NNW

Ja …………………….................................................................................. niżej podpisany oświadczam za siebie i Uczestnika imprezy
turystycznej, że przed zawarciem umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej otrzymałem/am Ogólne Warunki
Ubezpieczenia NNW. Niniejszym przystępuje do Umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
na rzecz Uczestnika imprezy turystycznej.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
ZGODA NA POMOCMEDYCZNĄ

Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej oraz wykonanie niezbędnych zabiegów medycznych
……………………………………………......……………. – Uczestnikowi imprezy turystycznej w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

W przypadku konieczności zakupienia leków dla Uczestnika imprezy turystycznej, zaleconych przez lekarza
zobowiązuję się do zwrócenia Organizatorowi kosztów na podstawie przedstawionego dowodu zakupu.
W przypadku chorób przewlekłych u dzieci i konieczności przez nie stałego zażywania leków, kadra obozu podaje
i dawkuje leki za zgodą Zamawiającego, zgodnie z przedstawionymi informacjami przez Zamawiającego.
W przypadku zastosowania się do informacji podanych przez Zamawiającego, Organizator, ani kadra obozu nie
ponosi odpowiedzialności za następstwa.
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ZAŁĄCZNIK NR 5
REGULAMIN UCZESTNICTWAWOBOZIE

1. 1Uczestnikami obozu mogą zostać osoby zakwalifikowane na obóz.

2. Uczestnicy mają obowiązek posiadać ubiór i rzeczy, odpowiednie do obozu, w którym uczestniczą.
Organizator prześle Zamawiającemu listę rzeczy potrzebnych do prawidłowego uczestnictwa w imprezie
turystycznej, a które Zamawiający zobowiązuje się wyposażyć Uczestnika.

Odjazdy/Przyjazdy

1. Godzina i dokładne miejsce wyjazdu zostaną dokładnie potwierdzone na 10 dni przed planowanym
wyjazdem. Transport odbywa się busami/autokarami wynajętymi przez Organizatora.

2. Ustalona godzina wyjazdu oznaczać będzie godzinę odjazdu busa/autokaru. Uczestnik obozu zobowiązany
jest stawić się na zbiórkę ok. 30 minut wcześniej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niestawienie
się uczestnika na miejsce zbiórki w określonym czasie. W przypadku problemów z dojazdem na miejsce
zbiórki należy niezwłocznie kontaktować się, dzwoniąc na numer tel. 500 832 960

3. Podana godzina wyjazdu i powrotu będzie orientacyjna i może ulec zmianie ze względu na korki czy warunki
pogodowe. Godzina wyjazdu nie będzie jednak wcześniejsza niż ustalona.

4. Organizator odpowiada za Uczestników obozu od momentu przejęcia dzieci od rodziców/prawnych
opiekunów w wyznaczonymmiejscu zbiórki do czasu ponownego przekazania ich rodzicom/prawnym
opiekunom. Opiekun zobowiązuje się do odebrania Uczestnika obozu w wyznaczonym czasie i wyznaczonym
przez Organizatora miejscu przyjazdu busa/autokaru.

Prawa Uczestnika

1. Uczestnik obozu ma prawo do:
1) spokojnego wypoczynku;
2) opiniowania planu pracy i zgłaszania Opiekunom propozycji, co do organizacji zajęć;
3) uczestnictwa we wszystkich zajęciach i atrakcjach podczas obozu;
4) korzystania ze wszystkich udostępnionych urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji programu
zajęć;
5) zgłaszania jakichkolwiek sytuacji problemowych lub niedyspozycji do Opiekuna.

Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik obozu jest zobowiązany do:
1) przestrzegania regulaminu obozu i ośrodka wypoczynkowego;
2) przestrzegania poleceń instruktorów, wychowawców i kierownika wypoczynku;
3) uczestniczenia we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez
instruktora, wychowawcę lub lekarza;
4) nie oddalać się od miejsca pobytu oraz terenu prowadzonych zajęć bez opieki lub zgody kierownika lub
wychowawcy
5) przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa swojego i innych uczestników, m.in. dotyczących kąpieli i
ruchu drogowego;
6) bezwzględnego zakazu przebywania w pobliżu zbiorników wodnych bez zgody wychowawcy;
7) punktualnego stawiania się na zbiórki, zajęcia i posiłki;
8) przestrzegania higieny osobistej i dbania o porządek w budynku oraz na terenie całego ośrodka;
9) przestrzegania planu dnia;
10) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach ustalonych przez Organizatora;
11) Przebywania we własnym pokoju podczas wypoczynku oraz ciszy nocnej w godzinach 22-7;



12) szanowania rzeczy, które otrzymują do użytku;
13) przestrzegania bezwzględnego zakazu posiadania i spożywania alkoholu;
14) przestrzegania bezwzględnego zakazu posiadania i palenia papierosów oraz posiadania i zażywania
narkotyków i środków odurzających;
15) przestrzegania bezwzględnego zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej na innych
Uczestnikach;
16) przestrzegania zakazu filmowania i fotografowania pozostałych uczestników i kadry na terenie noclegu
oraz w trakcie trwania zajęć, bez wyraźnej zgody tych osób;
17) ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych. Uczestnicy będą mogli korzystać ze swoich
telefonów w wyznaczonych godzinach. Poza tym czasem telefony będą zdeponowane w sejfie.

Sankcje

1. Za nieprzestrzeganie swoich obowiązków Uczestnik obozu może zostać upomniany lub czasowo odsunięty
od zajęć, z jednoczesnym poinformowaniem rodziców/opiekunów. W szczególnych wypadkach rażącego
niezastosowania się do regulaminu decyzją kierownictwa obozu uczestnik może zostać karnie usunięty z
obozu. W takim przypadku rodzic lub prawny opiekun będzie zobowiązany zabrania Uczestnika na
warunkach wynikających z Umowy oraz Ogólnych Warunków Umów Organizatora.

2. Uczestnik podejrzany o spożywanie alkoholu, posiadanie i palenie papierosów, posiadanie i zażywanie
narkotyków i środków odurzających może być poddany badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi.
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ZAŁĄCZNIK NR 6
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA

Informacje dotyczące imprezy turystycznej

1. Nazwa imprezy turystycznej: ……………………………………………………..................................................................................................…......

2. Termin imprezy turystycznej: ……………………………………………………...................................................................................................…...

3. Miejsce imprezy turystycznej: ……………………………………………………..................................................................................................…...

Informacje dotyczące Uczestnika

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO:

PESEL:

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW:

ROK URODZENIA:

ADRES ZAMIESZKANIA:

NUMERY TELEFONU RODZICÓW:

INFORMACJA O SPECJALNYCH POTRZEBACH
EDUKACYJNYCH UCZESTNIKA WYPOCZYNKU,
W SZCZEGÓLNOŚCI O POTRZEBACH
WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,
NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO LUB
ZAGROŻENIA NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM:

CHOROBY PRZEWLEKLE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

brak, astma, padaczka, choroby
reumatyczne, choroby serca, nerek, inne:

_________________________________________
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brak, omdlenia, drgawki z utratą
przytomności, częste bóle głowy,
zaburzenia równowagi, częste wymioty,
krwotoki z nosa, ataki duszności,
bezsenność, przewlekły kaszel, szybkie
męczenie się, częste bóle brzucha, bóle
stawów, lęki nocne, moczenie nocne,
inne:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

brak, okulary, szkła kontaktowe, aparat
ortodontyczny, inne

_________________________________________

_________________________________________

brak, astma, padaczka, choroby
reumatyczne, choroby serca, nerek, inne:

_________________________________________

umie/umie słabo/nie umie pływać

DOLEGLIWOŚCI LUB OBJAWY KTÓRE WYSTĘPUJĄ
OSTATNIO U DZIECKA:

ALERGIE I UCZULENIA (W TYM NA LEKI):

STALE PRZYJMOWANE LEKI
(LEK I SPOSÓB DAWKOWANIA):

SPECJALNA DIETA DZIECKA:

CZY DZIECKO NOSI:

CHOROBY LOKOMOCYJNE:

INFORMACJE O SZCZEPIENIACH DZIECKA:

POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE O STANIE
ZDROWIA DZIECKA:

UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKIE DZIECKA:



DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA
DO UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Postanawia się:

zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu:

................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................
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POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA IMPREZY TURYSTYCZNEJ
POBYTU UCZESTNIKA W MIEJSCU IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Uczestnik przebywał w miejscu organizacji imprezy turystycznej

od dnia ………..............................…… do dnia ………..............................……



INFORMACJA KIEROWNIKA IMPREZY TURYSTYCZNEJ O STANIE ZDROWIA
UCZESTNIKA W CZASIE TRWANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ
ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCHW JEGO TRAKCIE

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................
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INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY DOTYCZĄCE UCZESTNIKA

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 7
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.
Urz. UE L 119/1, zwane dalej RODO, informuje się, iż administratorem wszelkich danych osobowych Odbiorców
jest Organizator.

2. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy, przetwarzane będą w celu
wykonywania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. Dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego stosunku zobowiązaniowego mogą być przekazane
organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w
oparciu o stosowną podstawę prawną.

4. Dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego stosunku, nie będą przekazywane do państw nienależących
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Dane osobowe pozyskane przez Organizatora w ramach niniejszego stosunku, będą przechowywane i
przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania imprezy turystycznej jednak nie dłużej niż do końca
trwania stosunku zobowiązaniowego oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

6. Dane osobowe pozyskane przez Organizatora w ramach niniejszego stosunku udostępnione zostaną
Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, które zapewnia ubezpieczenie NNW Uczestnika w trakcie trwania
imprezy turystycznej oraz przez podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych w celu ustalenia prawa do
świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.

7. Podmiotom, których dane osobowe są przechowywane i przetwarzanie w związku z niniejszą umową
przysługują prawa:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na
przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
e) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w
przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
g) przenoszenia swoich danych osobowych,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zdjęć oraz filmów Uczestnika podczas imprezy turystycznej, które
mogą być udostępniane na Stronie Internetowej, mediach społecznościowych Organizatora oraz
materiałach promocyjnych Organizatora. Niniejsze materiały stanowią własność Organizatora i nie są
przekazywane osobom trzecim. Zamawiający może w każdym czasie cofnąć zgodę na wykorzystywanie zdjęć
oraz filmów.

Zapoznałem się z informacją dotyczącą prywatności
i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie:
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