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Umowa uczestnictwa - zimowisko

Nazwa/kierunek wyjazdu: ………………………………………………………………………………..

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

1. Imię (imiona) i nazwisko

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

2. Imiona i nazwiska rodziców

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

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

3. Rok urodzenia    .……………………….

4. Numer PESEL uczestnika wypoczynku: .……………………….…………………….

5. Adres zamieszkania

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

6. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców

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

7. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego

uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku

………………………………………………………………………………………………………………
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8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności

o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia

niedostosowaniem społecznym

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

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

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

9. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej

diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i

w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

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

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

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

oraz o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia

z aktualnym wpisem szczepień):

tężec  …………………………………………………………………….…………………………………

błonica ……………………………………………………………………..………………………….……

inne ..……………………………………………………………………….……………………………….

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

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

…………….. ………..……………………....................................................
(data) (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)
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Warunki Płatności

Przy zgłoszeniu klient, wpłaca na rzecz ASIT Ewart, kwotę 500 zł (600 zł w przypadku wyjazdów
zagranicznych) od osoby jako zaliczkę.
Pozostała należność powinna być wpłacona nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem
imprezy.
Wpłaty można dokonać na konto nr 94 2490 0005 0000 4530 8985 1527 (w tytule proszę podać
imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce wyjazdu) lub gotówką w siedzibie biura.
W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu zaliczka nie zostaje zwrócona.
Uczestnik może we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji podróży w
wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.
Oświadczam że zapoznałem się z treścią warunków uczestnictwa oraz ofertą, która stanowi
integralną część umowy o udział w imprezie i akceptuje je.
Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w umowie własnoręcznym podpisem. Zgodnie z
treścią ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wywiązania się z umowy (w kraju i zagranicą)
oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na gromadzenie i przechowywanie danych (zdjęć)
oraz ich wykorzystywanie w celach marketingowych przez ASIT Ewart niepotrzebne skreślić*

........................................... ..............................................
miejscowość, data podpis klienta

Wyrażam zgodę na ewentualną publikację wizerunku dziecka w materiałach reklamowych ASIT
Ewart

.......................................
data i podpis
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REGULAMIN I WARUNKI POBYTU

dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich
uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku

I. Uczestnictwo w wypoczynku

1. Zgodnie z Wytycznymi GIS uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci:
a. zdrowe w dniu wyjazdu (oznacza to, że w dniu wyjazdu nie wykazują

objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną),

b. które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie
miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed
rozpoczęciem wypoczynku,

c. przygotowane do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa
związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem
wzmożonych zasad higieny.

2. Potwierdzenie warunków określonych w pkt 1a i 1b wymaga złożenia w dniu
rozpoczęcia imprezy oświadczenia przez rodziców uczestnika. Oświadczenie
potwierdza wyłącznie stan wiedzy rodziców w tym zakresie.

3. Przekazanie oświadczenia rodziców, o którym mowa w pkt 2 jest warunkiem
koniecznym przyjęcia uczestnika na wypoczynek.

4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy
przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować
organizatora o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz
dostarczyć organizatorowi opinię lekarską o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w wypoczynku najpóźniej w dniu wyjazdu.

II. Obowiązki rodziców/opiekunów

1. Rodzice zobowiązani są do pouczenia uczestników o konieczności stosowania
się do zasad niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów sanitarnych, w
tym do wypełniania poleceń wychowawców.

2. Rodzice zobowiązani są udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku
numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

3. Rodzice winni zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i
ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku w ilości odpowiedniej do długości
wypoczynku.
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4. Odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (w tym rodziców, dziadków) są
zabronione w trakcie trwania wypoczynku.

5. W przypadku konieczności wykonania testu potwierdzającego zdrowie dziecka
(COVID), w terminie trwania obozu, uczestnik wykonuje go na własny koszt.

III. Obowiązki uczestników

1. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z
mydłem (wszyscy) oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji (dzieci
powyżej 6 roku życia).

2. Uczestnicy zobowiązani są do powstrzymania się od kontaktów z uczestnikami z
innych grup wychowawczych.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu jak również
regulaminu wypoczynku ustalonego przez kierownika wypoczynku, a także
zobowiązani są do stosowania się do poleceń wychowawców.

4. Odmowa stosowania się do warunków zachowania higieny, przestrzegania
dystansu społecznego lub stosowania środków ochronnych może być podstawą
do przerwania udziału w wypoczynku. W takim przypadku rodzice zobowiązani
są odebrać uczestnika z wypoczynku.

Zakwaterowanie

1. Organizator zapewnia zakwaterowanie zgodne z aktualnymi przepisami
dotyczącymi świadczenia usług noclegowych i aktualnymi na dzień rozpoczęcia
wypoczynku Wytycznymi GIS. Zgodnie z Wytycznymi GIS obowiązującymi w
dacie sporządzenia niniejszego regulaminu:

a. w jednym pokoju lub namiocie zakwaterowani są uczestnicy z tej samej
grupy wychowawczej, w której prowadzi się zajęcia w trakcie
wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju
nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni
noclegowej na 1 osobę,

b. grupa wychowawcza uczestników wypoczynku powinna (zalecenie) liczyć
do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. Roku życia) i do 14 osób (dzieci
powyżej 10. Roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej
grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną
liczebność.
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2. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie odbywa się na zasadzie wymiany
turnusu.

3. Pomiędzy turnusami obiekt poddany jest dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.

Posiłki

1. Zbiorowe żywienia będzie odbywało się w warunkach zapewniających
zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami.

2. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku będą siedzieć uczestnicy jednej grupy
wychowawczej.

3. Zastosowanie będą miały również aktualne przepisy dotyczące świadczenia
usług gastronomicznych. Na dzień sporządzenia niniejszego regulaminu przepisy
wymagają zakrywania ust i nosa przez osoby z obsługi oraz przez uczestników
do czasu zajęcia miejsca przy stoliku.

Transport

1. Organizator zapewnia dojazd na miejsce wypoczynku zgodnie z ofertą i aktualnie
obowiązującymi przepisami. Na dzień sporządzenia niniejszego regulaminu uczestnicy
zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w trakcie transportu zbiorowego.

2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących
ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.

3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym
przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie
powinni wchodzić do autokaru.

Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony w związku z modyfikacją
Wytycznych GIS lub innymi zmianami w przepisach.

O zmianie regulaminu organizator poinformuje rodziców niezwłocznie, jednak nie później, niż w
dniu rozpoczęcia wypoczynku.

A) Uczestnik obozu zobowiązany jest:
- przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka, oraz stosować się do poleceń wychowawców.
- zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną oraz ważny paszport lub dowód osobisty.
- uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych
zajęć, przez wychowawcę lub lekarza.
- punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć.
- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu.
- mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób.
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- stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie
zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe,
poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska), z
którymi zostaje zapoznany po rozpoczęciu imprezy.
- informować kadrę kolonii/ obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.

B) Uczestnik, a w jego imieniu rodzice, opiekunowie, ponosi odpowiedzialność finansową
za wyrządzone szkody przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie/kolonii. W
przypadku szkody wyrządzonej w pokoju kilkuosobowym, gdzie żaden z uczestników się
nie poczuwa do odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę obowiązuje wtedy
odpowiedzialność grupowa (pokojowa).

C) ASIT EWART nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (telefony,
aparaty, laptopy, pieniądze itp.),bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony.

D) Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i
palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających. Uczestnikowi nie
wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody
wychowawcy.

E) W przypadku sprawiania trudności wychowawczych, które uniemożliwiają realizację
zajęć i naruszają podstawowe zasady kultury osobistej, uczestnik może zostać
upomniany lub czasowo odsunięty od zajęć z jednoczesnym poinformowaniem rodziców.

F) Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: agresja, przemoc fizyczna i psychiczna,
posiadanie i spożywanie alkoholu, posiadanie i używanie narkotyków lub sprowadzanie
zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników, grozi wydaleniem z
kolonii/obozu. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu uczestnik zostanie
skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z
obozu na koszt własny rodziców, opiekunów.
W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w
ciągu 48 godzin.

G) Uczestnik zostaje umieszczony na liście po wysłaniu zgłoszenia na adres
asitewart@gmail.com i wpłaceniu zaliczki w wysokości 500 zł (lub 600 zł w przypadku
obozów zagranicznych) na konto bankowe ASIT EWART. Pozostała część kwoty
powinna być wpłacona na minimum 21 dni przed rozpoczęciem obozu.
Niedokonanie w/w wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy i utratą
wpłaconej zaliczki.

H) Niewykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych
programem obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub
żądania ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia.

I) ASIT EWART zastrzega sobie możliwość zmiany programu z przyczyn niezależnych od
niego.

J) Opiekun zobowiązuje się do wypełnienie i dostarczenie podpisanej umowy uczestnika
obozu wraz z podpisanym regulaminem oraz oświadczeniem rodzica na dwa tygodnie
przed rozpoczęciem obozu. (umowa uczestnictwa jest dostępna na stronie
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www.ewart.edu.pl lub w siedzibie organizatora. (Wadowice, ul. Wojska Polskiego 51a w
godzinach otwarcia szkoły).

K) Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia uczestnika na miejsce
wyjazdu oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki.

L) Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za
datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez organizatora.

M) W przypadku rezygnacji koszt rezerwacji (zaliczka) będzie zaliczony na poczet ceny za
obóz i nie podlega zwrotowi.

Podpis rodziców / opiekunów prawnych Podpis uczestnika obozu

..................................................................... ........................................
data ..........................................
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

Dane uczestnika/uczestników:

1. ...............................................................................

2. ...............................................................................

Dane rodzica/opiekuna: ..................................................................................

Oświadczam, że w dniu ........................ (dzień wyjazdu) każdy ze zgłoszonych przeze mnie

uczestników:

1. jest zdrowy (oznacza to, że w dniu wyjazdu nie wykazuje objawów infekcji oraz objawów

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną),

2. nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

Oświadczenie potwierdza wyłącznie mój stan wiedzy w chwili złożenia oświadczenia, nie może

być uznane za gwarancję prawdziwości tych okoliczności.

Ponadto oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury uczestnika (uczestników) w

trakcie trwania wypoczynku przez wychowawców i personel medyczny.

2. Zapoznałem się z „Regulaminem dla uczestników wypoczynku oraz ich

rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w

wypoczynku” i zobowiązuje się do jego stosowania.

Podaję numer telefonu zapewniający szybką komunikację:
.............................................

.................................................
Podpis Rodzica/Opiekuna
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