KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH OGÓLNOROZWOJOWYCH
W Parku Trampolin JUMPIN PLACE

I.

INFORMACJA ORGANIZATORA ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH
1. ORGANIZATOR: Park Trampolin JUMPIN PLACE
2. FORMA ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH: Opieka całodzienna od poniedziałku do
piątku w godzinach 8-16, nauka akrobatyki, gry, zabawy, wyjścia, wycieczki
3. ADRES PLACÓWKI: ul. Zygmunta Augusta 2, Bydgoszcz
4. CZAS TRWANIA:……………………..do …………………………. r
……………………………………………………….
(podpis organizator zajęć zorganizowanych)

II.

DANE DZIECKA
1. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………
3. PESEL dziecka……………………………………………………………………………………………….
4. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………
5. Telefon do rodziców (opiekunów)………………………………………………………………..
6. Zobowiązujemy się do tego, że – będziemy osobiście przyprowadzali i
odbierali dziecko*
- dziecko będzie samo przychodziło na zajęcia i wracało do domu*
- dziecko będzie przyprowadzała i odbierała upoważniona osoba*

…………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego)
III.

CZAS PRZEBYWANIA DZIECKA NA ZAJĘCIACH ZORGANIZOWANYCH
Dziecko będzie przebywało na zajęciach zorganizowanych ogólnorozwojowych w
dniach: ………………………………………………………. I w godzinach: …………………………………

IV.

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

V.

OŚWIDCZENIE RODZICA
Zobowiązujemy się do zapłacenia kosztów pobytu dziecka na zajęciach
zorganizowanych w wysokości ustalonej przez organizatora.
Stwierdzamy, że podaliśmy wszystkie znane nam informacje o dziecku, które
mogą nam pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu na zajęcia
zorganizowanych.
Zgadzamy się na uczestnictwo dziecka w wyjściach i wycieczkach organizowanych
w ramach zajęć zorganizowanych.
……………………………………………………….
(podpis rodziców lub opiekunów)

REGULAMIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH OGÓLNOROZWOJOWYCH JUMPIN
PLACE
Regulamin zajęć zorganizowanych ogólnorozwojowych organizowanych przez
Park Trampolin Jumpin Place w okresie ……………….. - ………………… r.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH OGÓLNOROZOWOJOWYCH
1. Uczestnikami zajęć zorganizowanych ogólnorozwojowych są dzieci.
2. Miejsce prowadzenia zajęć: Park Trampolin Jumpin Place przy ul. Zygmunta
Augusta 2 w Bydgoszczy.
3. Termin: ……………………………………….. r. od poniedziałku do piątku w godz. 8 16.
4. Organizatorem zajęć jest Park Trampolin Jumpin Place w Bydgoszczy.
5. Odpłatność uczestników: wpłata kosztów pobytu dziecka na zajęciach
zorganizowanych ogólnorozwojowych przed rozpoczęciem danego turnusu
w wysokości ustalonej przez organizatora.
6. Karta kwalifikacyjna uczestnika zajęć zorganizowanych ogólnorozwojowych
– dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka na zajęcia zorganizowane,
jest on obowiązkowy i tylko na jego podstawie dziecko może uczestniczyć w
zajęciach.
7. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na korzystanie z Parku Trampolin Jumpin
Place – dokument będący załącznikiem do regulaminu Zajęć
Zorganizowanych Ogólnorozwojowych Jumpin Place, jest on obowiązkowy i
tylko na jego podstawie dziecko może uczestniczyć w zajęciach.
8. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem opiekunów według
opracowanego harmonogramu.
9. Uczestnicy przebywają po opieką w godzinach 8 – 16.
10. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich stara, by
stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki oraz aktywne uczestnictwo w
zajęciach, także organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
11. Zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie zajęć, zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i
otoczenia.
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione przez uczestników w czasie
trwania zajęć zorganizowanych oraz za zniszczenia rzeczy należących do
uczestników – a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność
rodziców pkt. 13.
13. Organizator nie zaleca przynosić na zajęcia cennych urządzeń i przedmiotów
wartościowych 9telefony, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze
odpowiedzialności za tego typu przedmioty.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy
program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od
organizatora.
15. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NW zgodnie z warunkami
ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.
16. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia
rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach i
problemach wychowawczych.
17. Plan zajęć sporządzany jest przez opiekunów i organizatora zajęć
zorganizowanych i zostanie przedstawiony rodzicom przed rozpoczęciem
danego turnusu, a uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.
18. W ramach zajęć uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie, obiad i wodę
bez ograniczeń.
19. Możliwe jest przynoszenie własnych napoi oraz dodatkowych kanapek przez
uczestników.
20. Organizator zapewnia skarpetki antypoślizgowe, akcesoria sportowe oraz
inne rzeczy niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
KADRA:
21. Osobą koordynującą całość zajęć w Parku Trampolin jest organizator zajęć
zorganizowanych ogólnorozwojowych. Jego obowiązkiem jest czuwać nad
zgodnością zajęć z obowiązującymi przepisami.
22. Organizator oraz opiekunowie posiadają odpowiednie kwalifikacje.
23. Opiekun ma obowiązek:
• Zapoznać się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
• Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
• Pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki;
• Sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia,
wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
• Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku;
• Poszanowania godności każdego uczestnika zajęć;
• Na wniosek rodziców informowania o zachorowaniu uczestników i ich
stanie zdrowia.
RODZICE:
24. Nie uczestniczą czynnie w zajęciach zorganizowanych ogólnorozwojowych.
25. Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci
zgodnie z deklaracją dotyczącą osoby odbierającej dziecko, w razie
konieczności należy wskazać, że dziecko będzie samodzielnie przychodziło
na zajęcia i wracało do domu.
26. Są odpowiedzialne za bezpieczną drogę dziecka do miejsca wypoczynku i z
powrotem .

UCZESTNICY
27. Uczestnicy mają prawo do:
• Spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
• Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach
organizowanych podczas zajęć zorganizowanych,
• Wnoszenia próśb i skarg do opiekunów,
• Uzyskania niezbędnej pomocy od opiekunów lub organizatora zajęć
• Uczestnicy mają obowiązek:
• Wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia,
• Przestrzegać regulaminu zajęć zorganizowanych
ogólnorozwojowych,
• Dbać o czystość i porządek,
• W razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i
zdrowia innych, informować opiekuna,
• Zgłaszać opiekunowi wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (
w przypadku samodzielnego powrotu do domu),
• Mieć szacunek do opiekunów, innych uczestników i samego siebie,
• Dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach
28. W zależności od pogody danego dnia uczestnik powinien mieć ze sobą
nakrycie głowy, kurtkę przeciwdeszczową, legitymację szkolną.
29. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz
niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych/
30. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja,
niezdyscyplinowanie, niewykonywanie ich poleceń oraz nieprzestrzeganie
regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
• Upomnienie przez opiekuna;
• Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych;
• Powiadomienie rodziców o zachowaniu;
• Wykluczenie z zajęć zorganizowanych ogólnorozwojowych.
31. Na zajęciach obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgarnych słów i
przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
32. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika zajęć jego
rodzice/opiekunowie prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy
wyrządzonej szkody.
33. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, opiekunów, organizatora
półkolonii oraz rodziców/opiekunów prawnych w trakcie trwania zajęć.
34. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu i
akceptuję jego warunki oraz zobowiązuje się do zapoznania z jego treścią
dziecka oraz, w razie takiej potrzeby, wyjaśnienia mu jego postanowień.
…………………………………………………………….
(data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

