
KARTA INFORMACYJNA DO UDZIAŁU 
W OBOZIE DOCHODZENIOWYM 

KŚ AZS GLIWICE SEKCJA JUDO W GLIWICACH

Termin wypoczynku: 16.01 – 20.01.2023*   oraz    23.01 – 27.01.2023*    (*niepotrzebne skreślić)

Adres i miejsce treningów:  ul. Jasna 31, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny, 44-100.

__________________________________________________________________________  

Imię inazwisko dziacka    …......................................................................................

Data urodzenia dziecka     ..................................................................................

Adres zamieszkania/pobytu  …................................................................................

Numer telefonu rodziców   …................................................................................

Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o 
potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym …............................................. ….......................... …........................
…..........................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej 
diecie (np. na co uczestnik jest uczulony w pożywieniu, jak znosi jazdę samochodem, czy 
przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary?) 
…..........................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

Oświadczam, że po zakończonych treningach na Ośrodku JASNA 31  moje dziecko..........................
może samo opuścić Ośrodek i wrócić do domu bez opieki osoby dorosłej.

      TAK/NIE
                                                     (niepotrzebne skreślić)
……………… ……………                                                   ………………………………………. 
                  (data)                                                                 (podpis rodziców lub opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych karcie na potrzeby niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika oraz w celach komercyjnych 
umieszczenia wizerunku na stronie internetowej www.judoazsgliwice.pl oraz na facebooku Klubu 
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2135, z późn. zm.)) 

……………… ……………                                           ………………………………………. 
                  (data)                                                            (podpis rodziców lub opiekuna prawnego) 

                       Telefon do trenerów Jacek 796-179-795  oraz  Beata 509-793-989

http://www.judoazsgliwice.pl/


Kwestionariusz uczestnictwa obozu 
dochodzeniowego zawodnika KŚ AZS Gliwice 
w treningach w okresie ferii zimowych 2023:

Imię i nazwisko zawodnika:    …………………………………….

Numer licencji zawodniczej:     …………………………………….

Ja, niżej podpisany (rodzic/opiekun prawny) oświadczam, że: 

- Córka/syn jest zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u 
Niego i innych domowników symptomy wirusa COVID-19.

- Zawodnik ani domownicy nie mieli w ostatnim czasie kontaktu z osobą zarażoną 
korona wirusem ani przebywającą na kwarantannie.

- Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w treningach sportowych zdając sobie 
sprawę o istniejącym ryzyku i możliwości zarażenia COVID-19 i mam świadomość, 
że ryzyko takie istnieje.

- W sytuacji wystąpienia objawów przeziębienia i osłabienia dziecko pozostanie w 
domu o czym poinformuję trenera, a w przypadku wystąpienia objawów choroby 
podczas zajęć sportowych bezzwłocznie odbiorę dziecko.

- Oświadczam, że nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec klubu KŚ AZS 
GLIWICE w wypadku zarażenia korona wirusem w toku treningu.

Numer kontaktowy: …………………………………………… 

Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa Zawodnika w treningu. 

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

     Data                                                                  Podpis (rodzic/opiekun prawny)
  

                  Telefon do trenerów Jacek 796-179-795  oraz  Beata 509-793-989


