
Rekolekcyjny Camp Młodzieży 
Diecezji  Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 

Wilkasy, 9-23(30).08.2015 
 
 

KARTA UCZESTNIKA 
 
 
Imię i nazwisko uczestnika_______________________________________________________________________ 

PESEL___________________________    data urodzenia________________________________ 

Adres zamieszkania_____________________________________________________________________________ 

Imiona rodziców________________________________________________________________________________ 

Kontakt z rodzicami w czasie pobytu dziecka na campie ( telefon)_____________________________________ 

Informacje na temat stanu zdrowia dziecka ( nabyte lub wrodzone choroby, uczulenia, objawy uczuleń,  
Przebyte choroby zakaźne, choroby lokomocyjne, objawy na które należy zwrócić szczególną uwagę) 
 
______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

REGULAMIN CAMPU 
UCZESTNIK CAMPU ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO : 
 

o Przyjaznej postawy wobec innych uczestników campu, unikania konfliktów, niesienia pomocy innym, prezentowania wysokiej kultury 
osobistej, nie używania słów powszechnie uznawanych  za wulgarne 

o Uczestnictwa we wszystkich przewidzianych w programie dnia  obligatoryjnych zajęciach ( o ile nie ma przeciwwskazań lekarskich), z 
nabożeństwami i dyżurami włącznie, utrzymania porządku w namiotach, poszanowanie sprzętu ( namioty, sprzęt sportowy, wyposażenie 
ośrodka) 

o Bezwzględnego posłuszeństwa opiekunom i ratownikom podczas zajęć na wodzie, oraz na drogach publicznych, wywiązywania się z 
umówionych terminów spotkań oraz bezwzględnego posłuszeństwa opiekunom podczas marszrut na drogach publicznych.  

o opuszczanie terenu ośrodka wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów,  przestrzegania ciszy nocnej, zakazu przebywania w namiotach płci 
przeciwnej po ciszy nocnej,  spożywania używek( alkohol , narkotyki, papierosy),  

o Zabrania ze sobą aktualnych legitymacji szkolnych lub ponoszenia dodatkowych opłat (PKP itp.) we własnym zakresie  
 
PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE : 
 

o Przypadki spożywania używek (papierosy, alkohol, narkotyki), kradzież, samowolne opuszczanie terenu ośrodka po ciszy nocnej będzie 
niosło za sobą natychmiastowe usunięcie z obozu bez zwrotu kosztów pobytu, podobnie w innych przypadkach ciężkiego naruszenia 
regulaminu i zasad współżycia. 

o W przypadku wcześniejszego wyjazdu, organizator nie zwraca poniesionych kosztów, chyba, ze wyjazd został spowodowany z winy 
organizatorów ( wcześniejsze zakończenie imprezy z powodów niezależnych od organizatora) 

o Zobowiązuje się ponoszenia materialnej  odpowiedzialności za wyrządzone szkody materialne w sprzęcie i wyposażeniu , wynikające 
używania sprzecznego z instrukcjami obsługi i użytku.  

o Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za nie przekazane do depozytu pieniądze, oraz nie ponoszą odpowiedzialności za 
zgubione i zaginione wartościowe przedmioty ( walkmany, odtwarzacze CD, mp3, aparaty fotograficzne i telefoniczne itp.)  Uczestnik obozu 
zobowiązuje się do przechowywania ich na własną odpowiedzialność, lub do przekazania ich w depozyt na czas campu 

 

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE CAMP JEST WEWNĄTRZKOŚCIELNYM SPOTKANIEM RELIGIJNYM, KTÓRY NIE JEST PLACÓWKĄ 

WYPOCZYNKU W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  Z DNIA 21 STYCZNIA 1997. 
 
Wyrażam zgodę na pobyt mojego dziecka w szpitalu w celach diagnostyczno- leczniczych w razie nagłego zachorowania lub urazu w 
celach diagnostyczno- leczniczych. 

 

Miejscowość, data___________________       Podpis rodzica_______________________________ 

 

Podpis uczestnika____________________________ 
 


