SZKOŁA TAŃCA PRO-DANCE
KARTA KWALIFIKACYJNA
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1. FORMA WYPOCZYNKU – Kolonia taneczna
2. ADRES PLACÓWKI
Ośrodek Wypoczynkowy „Leśny Zakątek” Zegarowski, Zegarowska s.c.,
82103 Mikoszewo, ul. Gdańska 14
3. CZAS TRWANIA KOLONII
Start: 29.06.2020
Koniec: 08.07.2020

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN
INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię (imiona) & nazwisko

uczestnika

2. Imiona i nazwiska rodziców

3. Data & rok urodzenia uczestnika

4. Adres zamieszkania uczestnika

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców

6. Numer

telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika
wypoczynku w trakcie trwania wypoczynku
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7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, orzeczenia lekarskie,

w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego
lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym

8.

Istotne informacje o stosowanej diecie.
W przypadku diet specjalistycznych, tj. bez-laktozowa/bez-glutenowa/niskobiałkowa/inne z
wykluczeniem diety wegetariańskiej, obowiązuje dopłata w wysokości 5zł/osoba/dzień.

9. Istotne informacje o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym np. na co

uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach,
czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary.
W przypadku obowiązku leków, prosimy o wypełnienie dokumentu pt. PRO-DANCE –
UPOWAŻNIENIE DO PODAWANIA LEKÓW

Informacje o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie
książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):
tężec
10.

błonica
dur
inne

11.

PESEL uczestnika wypoczynku
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Wyrażam zgodę na podanie leków mojemu dziecku, zaleconych przez opiekę medyczną, w
przypadku przeziębienia lub grypy np. Ibuprofen, no-spa, stoperan. Poniższa zgoda nie dotyczy
leków stałych.

data

podpis rodziców

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na
potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2135, z późn. zm.).

data

podpis rodziców

Ja niżej podpisany oświadczam, że warunki uczestnictwa w obozie (str. 6) są mi znane oraz wyrażam
nieodpłatną zgodę na rzecz PRO-DANCE (Oskar Żołądkiewicz), na publikowanie zdjęć oraz filmów z
obozu tanecznego, z udziałem mojego dziecka, który odbędzie się w dniach 29.06 - 08.07.2020, w
Ośrodku Wypoczynkowym „Leśny Zakątek” Zegarowski, Zegarowska s.c. , 82-103 Mikoszewo, ul.
Gdańska 14 (utrwalenie wizerunku dziecka).
Zdjęcia zostaną opublikowane (rozpowszechnienie wizerunku dziecka) w celu promocyjnym oraz
informacyjnym na stronie szkoły tańca www.pro-dance.pl oraz na portalu internetowym facebook,
profilu szkoły tańca PRO-DANCE: www.facebook.pl/prodancewarszawa/. Zgoda udzielana jest bez
ograniczenia czasowego.

podpis rodziców

podpis uczestnika
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Oświadczenie opiekuna prawnego dotyczące wyjazdu na Obóz Taneczny PRODANCE w Mikoszewie, w dniach 29.06-08.07.2020 roku
Poniższe oświadczenie zostało stworzone na potrzeby Obozu Tanecznego PRO-DANCE 2020
w Mikoszewie, którego organizatorem jest FHU DOROTA Dorota Żołądkiewicz (NIP: 5931038326,
REGON: 190671534).
Celem oświadczenia jest:
• zminimalizowanie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 wśród uczestników i opiekunów wypoczynku
• zastosowanie się do wytycznych, jakie obecnie panują na terenie RP w związku z sytuacją
epidemiologiczną
• klarowne porozumienie pomiędzy opiekunami, a organizatorami wypoczynku, w sytuacjach
związanych z zarażeniami i zachorowaniami
• ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia
przed możliwym zakażeniem
Regulamin kolonii, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia, jest jego integralną
częścią, a opiekun podpisując oświadczenie, deklaruje, iż zapoznał się z regulaminem, w
szczególności z pkt. III i pouczył Uczestnika, nad którym opiekę sprawuje, o konieczności jego
przestrzegania.
I . Opiekun oświadcza, że Uczestnik obozu:
1) nie miał styczności z osobą chorą na COVID-19 w czerwcu 2020 roku, ani nie miał styczności
z osobą podejrzaną o zakażenie
2) nie przechodził kwarantanny, ani nie miał styczności z osobą odbywającą kwarantannę, w
czerwcu 2020 roku
3) na dzień wyjazdu jest zdrowy i nie ma symptomów zachorowania na COVID-19 ani żadnych
infekcji oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną
4) nie posiada chorób współistniejących, chorób przewlekłych lub innych chorób / schorzeń,
które narażają go na cięższy przebieg zakażenia tj. min.: choroby serca, cukrzyca, nadciśnienie,
nowotwory, przewlekła obturacyjna choroba płuc
5) nie posiada alergii na składniki ochrony osobistej: żelu dezynfekcyjnego, lateks
6) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do noszenia środków ochrony osobistej
zakrywającej nos i usta
7) został poinformowany i przygotowany przez Opiekuna do stosowania się do wytycznych
i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz
przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny
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II. A ponadto, Opiekun:
1) oświadcza, iż jest świadomy aktualnej sytuacji epidemiologicznej, możliwości zmiany sytuacji
epidemiologicznej, ogólnych ryzyk zarażenia oraz braku możliwości całkowitego wykluczenia
zarażenia, a także, iż posyła dziecko na obóz dobrowolnie i nie będzie kierował wobec szkoły
Tańca PRO-DANCE żadnych roszczeń w przypadku zachorowania lub zarażenia Uczestnika (tj.
zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeń wobec szkoły Tańca PRO-DANCE związanych z
udziałem Uczestnika w wyjeździe)
2) oświadcza, iż osoba odprowadzająca uczestnika na miejsce zbiórki jest zdrowa i nie ma
objawów infekcji lub choroby zakaźnej, a także nie miała styczności z osobami chorymi na
COVID-19 w czerwcu 2020 roku ani z osobami przebywającymi na kwarantannie
3) osoba odprowadzająca Uczestnika zachowa wymagany odstęp od innych Uczestników i osób
odprowadzających (dystans społeczny), a także nie będzie wchodziła do środków komunikacji,
którymi Uczestnicy będą podróżować
4) deklaruje gotowość, do niezwłocznego przyjazdu w miejsce wypoczynku, w celu odebrania
dziecka przy zachorowaniu lub pojawieniu się objawów zachorowania, tj.: do 12 godzin od
momentu zgłoszenia takiej konieczności przez opiekuna wypoczynku, zobowiązując się
jednocześnie do podania poprawnego numeru kontaktowego oraz odbierania połączeń od
opiekunów wypoczynku przez cały czas jego trwania
5) deklaruje, iż numer telefonu podany na końcu oświadczeniem jest jego stałym numerem
kontaktowym umożliwiającym natychmiastowe skontaktowanie się z Opiekunem w czasie
trwania wyjazdu
6) zezwala na podjęcie pierwszych kroków przy podejrzeniu zachorowania na COVID-19, tj.:
tymczasowe zakwaterowanie w osobnym pomieszczeniu na czas izolacji, do momentu
przyjazdu lekarzy, przebadanie i postawienie diagnozy przez lekarzy w obecności
opiekuna/kierownika obozu, przewiezienie chorego do szpitala, gdzie będą podejmowane
dalsze kroki
7) zezwala na pomiary temperatury uczestnikowi obozu, termometrem bezdotykowym
8) oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, iż pozostaje ograniczony wstęp osób trzecich na teren
ośrodka w którym przebywają Uczestnicy, tj. nie są dozwolone odwiedziny Uczestnika w
czasie trwania wyjazdu
III. Szkoła Tańca PRO-DANCE deklaruje, że:
1) zachowa wzmożone środki ostrożności i dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć
uczestników oraz opiekunów obozu przed zakażeniem
2) zakupi niezbędne środki ochrony osobistej, tj.: maski i rękawiczki, i udostępni je uczestnikom,
do zakładania w miejscach zamkniętych, w których przebywają osoby spoza grupy obozowej
np. sklepy
3) zakupi płyny dezynfekcyjne i będą one dostępne przy wejściu do miejsc zakwaterowania oraz
pomieszczeń wspólnych tj.: stołówka, sala taneczna
4) zapewni częste i regularne sprzątanie domków, zwłaszcza dezynfekcję powierzchni takich jak
klamki, blaty itd.
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5) zakupi bezdotykowy termometr i regularnie (2 razy dziennie) będzie wykonywać
profilaktycznie pomiar temperatury ciała, w porach wcześniej ustalonych, pomiar będzie
wykonywany ponadto w przypadku objawów zakażenia u Uczestnika
6) rezygnuje z zapowiadanej, całodniowej wycieczki do Trójmiasta, w zamian organizując
bezpieczne atrakcje w miejscu ośrodka lub w odległości do 5km
7) łazienki będą sprzątane przez obsługę ośrodka ze wzmożoną częstotliwością
8) podczas posiłków uczestnicy będą dzieleni na grupy, w celu ograniczenia liczby osób
przebywających w pomieszczeniu, a po każdej grupie pomieszczenie będzie dezynfekowane
9) posiłki będą wydawane bezpośrednio na talerzu, w celu jak najmniejszej styczności dużej
liczby osób z naczyniami i sztućcami, nie będzie możliwości korzystania z bufetu szwedzkiego
10) organizator zapewnia odpowiednie zakwaterowanie w tym odpowiednią, zgodną z
panującymi wytycznymi, liczbę miejsc noclegowych, tj.: zachowanie 4m2 na jedną osobę, przy
zachowaniu maksymalnej liczby osób: 4, w jednym pokoju noclegowym
11) organizator zapewnia powierzchnię 4m2, przypadającą na jednego uczestnika, podczas zajęć
w zamkniętych pomieszczeniach
12) organizator zapoznał się z Wytycznymi GIS, MZ oraz MEN dla organizatorów wypoczynku dla
dzieci i młodzieży w 2020 roku i deklaruje stosowanie się także do nich, jeśli nie zostały
opisane w niniejszym oświadczeniu
IV. Proces podejmowany w stosunku do uczestnika, w przypadku podejrzeń zachorowania:
1) Spostrzeżenie symptomów zachorowania tj.:
Najczęstsze objawy:
Gorączka, suchy kaszel, zmęczenie
Rzadziej występujące objawy:
ból mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata smaku lub węchu, wysypka skórna
lub przebarwienia palców u rąk i stóp
Poważne objawy:
trudności w oddychaniu lub duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, utrata mowy lub zdolności
ruchowych

2)
3)
4)
5)

Izolacja chorego w pomieszczeniu do tego przystosowanym
Niezwłoczne poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych oraz kierownika kolonii
Zawiadomienie sanepidu i diagnoza lekarska
Postępowanie według zaleceń lekarzy

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub natychmiastowego zakończenia
wypoczynku, w czasie jego trwania, podczas wystąpienia zakażenia wśród Uczestników lub
nagłego wzrostu zakażeń wśród Uczestników. W takim przypadku, płatność za obóz nie podlega
zwrotowi, ze względu na poniesione koszty za organizację wypoczynku i bezpieczeństwa podczas
jego trwania.
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UWAGA! Organizator zastrzega że wyżej opisane zasady mogą ulegać zmianie zarówno przed
jak i w czasie trwania wypoczynku w związku ze zmianą obowiązujących wytycznych właściwych
organów oraz instytucji.

Imię i nazwisko opiekuna prawnego
Imię i nazwisko Uczestnika
Numer telefonu opiekuna prawnego
Podpis
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WYPEŁNIA ORGANIZATOR
DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU
Postanawia się:
zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

data

podpis organizatora wypoczynku

POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywał OW „Leśny Zakątek” 82-103 Mikoszewo, ul. Gdańska 14
(adres miejsca wypoczynku)

od dnia (dzień, miesiąc, rok)

do dnia (dzień, miesiąc, rok)

data

podpis kierownika wypoczynku

INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH
W JEGO TRAKCIE

miejscowość, data

podpis kierownika wypoczynku
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INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

WYCHOWAWCY

(miejscowość, data)

WYPOCZYNKU

DOTYCZĄCE

(podpis kierownika wypoczynku)
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WARUNKI UCZESTNICTWA NA OBOZIE
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Zgłoszenie dziecka (ur. 2006-2014) poprzez formularz online
https://forms.gle/9f5V5V95r7CkmYhv7 oraz z wpłatą zaliczki 500zł. O zakwalifikowaniu
uczestników na obóz decyduje kolejność wpłat zaliczek. Ostateczny termin zgłoszenia wraz z
wpłatą powinien mieć miejsce nie później niż do 30.03.2020 r.
Pozostałe 1190zł, płatne przelewem w terminie do 30.04.2020r., na rachunek bankowy
organizatora turystyki: FHU DOROTA nr 42 1090 1098 0000 0001 3581 3951
Wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu tanecznego i przekazanie Instruktorowi
w terminie do 15.05.2020r., wraz z informacją o dokonanych szczepieniach.
Uczestnik i jego rodzice zapoznali się z PROGRAMEM KOLONII PRO-DANCE Mikoszewo 29.06
- 08.07.2020
Uczestnik zobowiązany jest stosować się do REGULAMINU KOLONII , KĄPIELI PRO–DANCE
Mikoszewo 29.06 - 08.07.2020
Uczestnik zobowiązany jest stosować się do REGULAMINU PŁATNOŚCI ZA KOLONIĘ PRODANCE Mikoszewo 29.06 - 08.07.2020
Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ZASAD OW LEŚNY ZAKATEK, w tym do ZASAD
KORZYSTANIA Z DOMKÓW LETNISKOWYCH
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy, rzeczy
wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach
transportu.
Uczestnik lub jego rodzice /opiekunowie/ ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone
przez niego podczas podróży lub pobytu.

ZAPEWNIAMY
•
•
•
•
•
•
•
•

przejazd na trasie Warszawa – Mikoszewo – Warszawa
Ubezpieczenie NWW, OC
opieka medyczna
Kadra z uprawnieniami pedagogicznymi i instruktorskimi
Noclegi w domkach 4/5/8 osobowych
wyżywienie (4 posiłki + woda bez limitu)
pamiątkowy gadżet dla uczestnika kolonii
codzienne fotorelacje na stronie www.pro-dance.pl

W PROGRAMIE
•
•
•
•
•
•
•

Nauka tańca towarzyskiego i innych, 2 x dziennie 1,5 godz.
Program animacyjno – rozrywkowy: olimpiada sportowa, pokaz mody, randka w ciemno,
taniec z gwiazdami, konkursy: zamki na piasku, perfekcyjnie czysty domek, oraz poczta
obozowa.
Kąpiele w morzu (opieka ratownika) i na basenie w ośrodku
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Zabawa w parku linowym na terenie ośrodka
Park przygody w Mikoszewie
Szukanie bursztynów & warsztaty gancarskie
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