
KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII 

AKADEMII PIŁKARSKIEJ START TORUŃ 

Imię i Nazwisko : 

Data i Miejsce Urodzenia: 

PESEL: 

Adres Zamieszkania: 

Numer Telefonu (Rodzice): 

Czy zawodnik choruje na przewlekłe choroby (jeśli tak to jakie?): 

 

Czy zawodnik choruje/chorował  na COVID19 (jeśli tak to kiedy): 

 

Czy zawodnik będzie zażywał leki w trakcie Półkolonii (jeśli tak to 

jakie i kiedy?): 
 

Czy zawodnik może uczestniczyć w zajęciach na basenie pod opieką 

(zjeżdżalnia, jacuzzi, brodziki z wyłączeniem basenu sportowego)?: 

 

Oświadczam, że uczestnik w dniu rozpoczęcia turnusu nie przejawia 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Oświadczam, 

że w okresie 14 dni od dnia rozpoczęcia turnusu uczestnik nie miał 

kontaktu z osobą zarażoną bądź przebywającą w kwarantannie. 

Oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania 

uczestnika w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 

 

 



REGULAMIN PÓŁKOLONII PIŁKARSKICH 

AKADEMII PIŁKARSKIEJ START TORUŃ 

21 – 24 STYCZNIA 2021 

1. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.  

2. Każdy uczestnik ma obowiązek:  

a. brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych 

zajęć przez trenera lub lekarza, 

b. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć; zajęcia 

programowe rozpoczynają się o 8:00,  rozchodzimy do domów o 16:00 

c. dbać o HIIGIENĘ OSOBISTĄ, czystość i porządek oraz powierzone mienie 

w miejscu przebywania, 

d. stosować się do regulaminów zajęć prowadzonych przez trenerów, 

e. stosować się poleceń trenera, 

f. mieć szacunek do kolegów, trenerów, oraz innych  starszych osób 

g. przestrzegać zasad bezpieczeństwa (W TYM ZALECEŃ ZWIĄZANYCH Z 

ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA), a w razie 

dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma 

obowiązek natychmiast poinformować o tym trenera, 

h. za każde zniszczone mienie odpowiedzialność finansową za pokrycie szkód ponoszą 

rodzice/opiekunowie 

 

3. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren półkolonii bez wiedzy 

wychowawcy. 

 

4. Każdy uczestnik ma prawo: 

a. brać udział we wszystkich zajęciach programowych 

b. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do 

trenera, 

c. do radosnego i bezpiecznego wypoczynku. 
 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE 

NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE: 

1. Upomnienie przez Trenera, Opiekuna 

2. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych. 

3. Powiadomienie rodziców (opiekunów)  o zachowaniu. 

4. Wydalenie z półkolonii  bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu. 
 

OŚWIADCZENIE: 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Półkolonii Piłkarskich Akademii 

Start Toruń,  zobowiązuję moje dziecko do jego przestrzegania a siebie  do punktualnego 

przyprowadzania i odbierania swojego dziecka. 

 

_________________________   

podpis  rodziców  


