Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Małopolskie Centrum Edukacji
Ul. Kliszczaków 1
34-700 Rabka-Zdrój
projekty@malopolska.edu.pl
tel./fax 18 26 76 894
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA OBOZU JĘZYKOWEGO
„Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży”
OBÓZ JĘZYKOWY W MUSZYNIE, TERMIN 15 – 28 SIERPNIA 2010 R.
Dom Wczasowy Kolejarza
Złockie 77, 33-370 Muszyna
Imię i nazwisko uczestnika:

Data urodzenia:

Telefon:

Nazwa i adres szkoły:
Adres i telefon rodziców (opiekunów) w
czasie pobytu dziecka na obozie
Adres:

Dokładny adres zamieszkania:

Telefon:
Poziom zaawansowania j. angielskiego

Proszę o umieszczenie w jednym pokoju z:

Rozmiar koszulki (S, M, itd.):

Jestem wegetarianinem:
TAK / NIE *niepotrzebne skreślić

UWAGA
Podpis Rodzica/Opiekuna Uczestnika złożony poniżej stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania
się z treścią umowy, dołączonej do niniejszej karty zgłoszeniowej oraz stanowi dostateczny dowód
zaakceptowania wszystkich warunków i postanowień tej umowy.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią umowy dołączonej do niniejszej karty
zgłoszeniowej i oświadczam zarazem, że akceptuję wskazane w niej i Regulaminie Obozu warunki
uczestnictwa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie w zakresie niezbędnym dla
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.

______________________________________________
(data i podpis rodzica/opiekuna)
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POUFNE INFORMACJE RODZICÓW O DZIECKU
Imię i nazwisko dziecka:
Czy dziecko cierpi na jakieś schorzenia? Jakie przyjmuje leki i w jakich dawkach? Na co
powinien zwrócić uwagę opiekun w trakcie obozu?

Czy u dziecka mogą wystąpić gwałtowne zaburzenia zdrowia? Jakie zastosować leczenie?

Czy dziecko nowi aparat ortodontyczny lub okulary?
Czy dziecko jest uczulone na pokarmy lub
leki? Inne uczulenia? Proszę wymienić:

Jak dziecko znosi podróż autokarem?

INFORMACJA O SZCZEPIENIACH (lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym
wpisem szczepień)
Data ostatniego szczepienia przeciw tężcowi: Inne szczepienia wg kalendarza szczepień:
tak

nie

?

WAŻNE
Proszę wpisać numer aktualnej legitymacji ubezpieczeniowej lub numer książeczki rodzinnej
………………………………………………….
Dziecko ma obowiązek zabrać na obóz własna książeczkę zdrowia.
Inne uwagi o dziecku (informacja wychowawcy klasy lub rodzica/prawnego opiekuna):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………..
data, podpis wychowawcy/rodzica/opiekuna

PESEL dziecka:

□□□□□□□□□□□

Orzeczenie lekarskie:
Po przebadaniu dziecka stwierdzam, że może być ono uczestnikiem obozu językowego.
Zalecenia dla wychowawcy:
………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………….
______________________________
data, podpis i pieczęć lekarza
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UMOWA
udziału w obozie językowym w Muszynie
organizowanym w ramach projektu „Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć
językowych dla młodzieży” realizowanym
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zawarta w Rabce - Zdroju, w dniu ................................ 2010 r.
pomiędzy
Małopolskim Centrum Edukacji s siedzibą przy ul. Kliszczaków 1, 34-700 Rabka-Zdrój,
reprezentowanym przez ……………………………..
zwanym dalej Organizatorem
a
Panią/Panem .............................................................................................................................,
zamieszkałą/ym.........................................................................................................................,
legitymującą/ym się dowodem osobistym serii ............... numer ............................................,
wyd. przez .......................................................................
rodzicem/opiekunem dziecka …………………..………………………………..., zwanego
dalej Uczestnikiem
o treści następującej:
§1
Niniejsza umowa określa warunki uczestnictwa Uczestnika w obozie językowym
organizowanym przez Małopolskie Centrum Edukacji, zwanym w dalszej części umowy
obozem. Obóz realizowany jest w ramach projektu nr WND-POKL-03.03.04-00-061/08 pn.
„Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i realizowanego przez Małopolskie Centrum Edukacji (zwanym dalej Projektem).
§2
1. W ramach obozu Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi 50 godzin
lekcyjnych języka angielskiego prowadzonych w grupach o różnym poziomie zaawansowania.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu prowadzone będą w formie zajęć
warsztatowych, gier, zabaw, nauki piosenek, turniejów, warsztatów teatralnych, zajęć z
wykorzystaniem sprzętu audio-video.
§3
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi w trakcie trwania obozu materiałów
do nauki języka angielskiego zgodnie z programem nauczania realizowanym w trakcie obozu.
§4
1. Organizator zapewni Uczestnikowi ponad to:
 przejazd na trasach trzech województw objętych projektem: małopolskie, podkarpackie,
lubelskie. Miejsca i godziny odjazdu autobusów podane zostaną na stronie internetowej
projektu www.malopolska.edu.pl/projekt-talk-to-me w terminie co najmniej 5 dni roboczych
przed datą rozpoczęcia obozu.
 zakwaterowanie – 14 dni, w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami w ośrodku
wypoczynkowym Dom Wczasowy kolejarz, Złockie 77, 33-370 Muszyna.
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 organizacja posiłków w miejscu zakwaterowania śniadanie, obiad, kolacja, każdego dnia
pobytu na obozie,
 wycieczki i imprezy, zgodnie z programem obozu,
 ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 opiekę medyczną,
 realizację zajęć z języka angielskiego.
2. Program zajęć językowych:
Zajęcia odbywać się będą w małych grupach i trwać będą po 5 godzin lekcyjnych dziennie przez
okres 10 dni. Zajęcia odbywać się będą w godzinach porannych oraz popołudniowych.
Uczniowie przez cały czas trwania obozu posługiwać się będą językiem angielskim. Na
zajęciach porannych nacisk kładziony będzie na gramatykę, natomiast zajęcia popołudniowe
prowadzone będą w formie warsztatów, na których uczniowie będą mieli możliwość
posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym: rozmowa w restauracji, hotelu, gry i
zabawy integracyjne, itp.
§5
Rodzic/opiekun Uczestnika ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone
Organizatorowi lub osobom trzecim z winy Uczestnika w trakcie trwania obozu.
§6
1. Podpisem pod niniejszą umową Uczestnik i jego rodzic/opiekun poświadcza, iż zapoznał się z
treścią Regulaminu Obozu i zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu pod
rygorem wydalenia Uczestnika z obozu.
2. W przypadku rażącego naruszania dyscypliny przez Uczestnika w trakcie obozu Organizator
może zastosować wobec niego niezbędne środki wychowawcze i dyscyplinarne, w tym w postaci
odesłania Uczestnika do domu na koszt rodziców/opiekunów.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy, odpowiednie zastosowanie znajdują
postanowienia Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Regulamin obozu językowego

……………….………..
miejscowość i data

……….………….…

…….………….………..

podpis uczestnika projektu i rodzica/prawnego opiekuna

……………………..
podpis Organizatora
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Regulamin obozu językowego
„Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży
Muszyna 15-28 sierpień 2010
Organizatorem obozu jest Warsztatownia sp.j. z siedzibą w Krakowie na zlecenie Małopolskiego
Centrum Edukacji z siedzibą w Rabce-Zdroju.
Uczestnicy obozu zakwaterowani będą w Ośrodku Wypoczynkowym Kolejarz,
Złockie 77, 33-370 Muszyna, tel. 018 471 40 49
I Przejazd
1. Uczestnicy winni zabrać bagaż w ilości proporcjonalnej do czasu trwania obozu oraz suchy
prowiant na czas podróży. Suchy prowiant na podróż powrotną będzie zapewniony przez organizatora
obozu.
2. W czasie przejazdu zabrania się zaśmiecania autokaru i niszczenia jego urządzeń wewnętrznych.
3. Uczestnikom nie wolno bez wiedzy opiekuna oddalać się od grupy podczas przerw w czasie
podróży.
4. Rodzic bądź opiekun prawny wyraża zgodę na przewóz nieletniego Uczestnika obozu na obóz i z
powrotem bez opiekuna. Jednocześnie rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do odprowadzenia
Uczestnika na miejsce zbiórki przed wyjazdem na Obóz oraz odebranie Uczestnika z miejsca zbiórki
po powrocie z Obozu.
II Pobyt
1. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest: przesłanie do Małopolskiego Centrum Edukacji,
prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu językowego, zwanej dalej kartą
kwalifikacyjną oraz podpisanego przez uczestnika obozu i przez jego rodzica niniejszego regulaminu
obozu.
2. Uczestnictwo w obozie trwa od pierwszego do ostatniego dnia obozu tj. od 15 do 28 sierpnia 2010r.
3. W przypadkach losowych, kierownik obozu może wyrazić zgodę na wcześniejszy wyjazd z obozu.
4. Uczestnicy obozu są zobowiązani do przestrzegania rozkładu dnia oraz ciszy nocnej od godz. 22.00
do 06.00.
5. Uczestnicy obozu podczas zajęć językowych posługują się językiem angielskim.
6. Udział w zajęciach językowych, dydaktycznych, zajęciach programowych kulturalno-oświatowych
i rekreacyjno-sportowych organizowanych na terenie obozu i poza nim przez kadrę pedagogiczną
zatrudnioną na obozie, w wycieczkach przewidzianych programem obozu jest obowiązkowy. W
sytuacjach niedyspozycji zdrowotnej, lekarz lub pielęgniarka obozu może zwolnic uczestnika obozu z
zajęć.
7. W przypadku, gdy uczestnik obozu poczuje jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne, każdorazowo
zobowiązany jest zgłosić się do wychowawcy lub kierownika obozu.
8. Zabrania się posiadania jakichkolwiek leków przez uczestników obozu. Wyjątek stanowią leki stałe,
o których pisze rodzic w odpowiedniej rubryce karty kwalifikacyjnej. Leki te uczestnik obozu ma
obowiązek przywieść ze sobą i w dniu przyjazdu przekazać pielęgniarce na obozie, która następnie
będzie je podawać wg zaleceń opisanych przez rodziców w karcie kwalifikacyjnej.
9. Uczestnicy obozu korzystają z żywienia zbiorowego z jadłospisem tradycyjnej kuchni polskiej.
Indywidualnie będą przygotowywane posiłki tylko dla tych, których dieta została opisana przez
rodziców w karcie kwalifikacyjnej.
10. Uczestnikom obozu zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek w czasie
trwania obozu.
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11. Zabrania się wprowadzania osób obcych na teren obozu. Za zgodą pracownika obozu, na teren
obiektu mogą wejść rodzice uczestnika obozu.
12. Za rzeczy wartościowe, nie oddane do depozytu, organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności.
13. Uczestnicy obozu zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości we wszystkich miejscach,
gdzie przebywają, tj. w pokojach, salach dydaktycznych, na terenie ośrodka wypoczynkowego.
14. W pokojach mieszkalnych nie wolno przechowywać żadnej żywności, ze względu na zagrożenie
spożycia żywności nieświeżej (pokoje nie są wyposażone w lodówkę). Organizator obozu zapewnia
pełne całodzienne wyżywienie.
15. Uczestnik obozu zobowiązany jest do poszanowania wyposażenia i sprzętu w ośrodku
wypoczynkowym oraz w innych miejscach, w których przebywa. Rodzice uczestnika obozu ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez dziecko szkody w czasie trwania obozu.
16. Wszelkie sprawy niepokojące lub niezadowalające uczestnika obozu należy niezwłocznie zgłosić
kierownikowi obozu.
17. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz
przeciwpożarowych.
18. Nie dopuszcza się samodzielnych wyjść uczestników obozu poza teren ośrodka. Uczestnik obozu
ma obowiązek przebywać pod nadzorem wychowawcy.
19. Uczestnik obozu jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom kierownika
obozu, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych i medycznych obozu.
20. Uczestnik wyróżniający się wzorową postawą i zaangażowaniem może zostać nagrodzony
dyplomem lub nagrodą rzeczowa.
21. W przypadku naruszenia regulaminu obozu kierownik obozu może zastosować następujące kary: powiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu się uczestnika obozu, - powiadomienie szkoły
o niewłaściwym zachowaniu ucznia, - usuniecie z obozu.
W przypadku usunięcia uczestnika z obozu za nieprzestrzeganie regulaminu obozu, rodzice lub
opiekunowie prawni uczestnika zobowiązani są do pokrycia pełnych kosztów uczestnictwa w obozie.
22. Samodzielny wyjazd dziecka z obozu może nastąpić tylko i wyłącznie po dostarczeniu na piśmie,
podpisanej przez rodzica zgody na samodzielny powrót dziecka. Zgoda, o której mowa jest konieczna
również wtedy, gdy dziecko odbiera osoba inna niż rodzic. Wówczas należy wskazać imię i nazwisko
osoby, której rodzice zezwalają odebrać dziecko.
23. Organizator obozu nie bierze odpowiedzialności za narażanie się uczestnika obozu na
niebezpieczeństwo w wyniku nie przestrzegania regulaminu.
24. Podpisem pod niniejszym Regulaminem Obozu rodzic/opiekun Uczestnika oraz Uczestnik
poświadczają, iż zapoznali się z jego treścią i zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania
Regulaminu Obozu pod rygorem wydalenia Uczestnika z obozu.

.................................................
miejscowość, data

.............................................................................
czytelny podpis rodziców uczestnika

..............................................................................
czytelny podpis uczestnika
Informujemy, że podczas trwania obozu czynny będzie telefon alarmowy dla uczestników obozu oraz
rodziców/opiekunów – 500 560 638

