
Ekspedycja S.C.
Pl. Lotników 6/1, 70-414 Szczecin

Te. 914888855
e-mail: biuro@ekspedycja.eu

www.ekspedycja.eu

Karta informacyjna uczestnika półkolonii „Szalone lata 80-te”

………………………………………..……. w dniach …………………………………………. w godzinach ……………………………….. 

Dane uczestnika warsztatów 
1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia ………………………………………..…….………………… Nr PESEL: ............................................................................... 

Dane rodziców (opiekunów) 
1. Imiona i nazwiska rodziców .................................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania ................................................................................................................................................................... 

3. Numer telefonu ......................................................................................................................................................................... 

4. Adres e-mail .................................................................................................................................................................................. 

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia, zachowaniu dziecka 
1. Dziecko jest /nie jest* nieśmiałe, ma/nie ma* trudności w nawiązywaniu kontaktów, nadpobudliwe; inne informacje       
o usposobieniu i zachowaniu dziecka: ........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
2. Dziecko jest/nie jest* uczulone (jeśli tak to podać na co – np. nazwę leku, rodzaj pokarmu): 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 
3. Inne uwagi o zdrowiu dziecka (np. regularnie zażywane leki, noszenie okularów,): 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 
4. Wszelkie informacje dotyczące dziecka, na które instruktorzy powinni zwrócić uwagę: 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM (EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ
POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE

WYPOCZYNKU.

        …….………………...……………. dnia ………….....……………………..                 …………………………………………………………………..………. 
                                                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

EKSPEDYCJA S.C.
Organizujemy: wycieczki szkolne, zielone szkoły, kolonie, półkolonie, obozy młodzieżowe, festyny szkolne, rady szkoleniowe, wyjazdy 
narciarskie, szkolenia  nordic walking, 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ODBIERANIA DZIECKA (DECYDUJEMY SIĘ NA JEDNĄ MOŻLIWOŚĆ) 

UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO POWROTU DO DOMU 
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje Dziecko placówki 
i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność.              …………………………………………………………………..………. 
                                                                                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA PRZEZ OSOBY TRZECIE
Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka z placówki: 

(imię i nazwisko) (stopień pokrewieństwa) (numer telefonu) 

………………………………………………....... …………………………………………………… ……………………………………………………. 

…............................................................  …......................................................... …...........................................................

Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom w/w jest potwierdzenie tożsamości upoważnionej 
osoby przez prowadzącego (np. na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu). Bierzemy na siebie 
pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez 
wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę. 

…………………………………………………………………..………. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW: 
Zgadzamy się na udział naszego dziecka w półkoloniach „Szalone lata 80-te”. Oświadczamy, 
że przyjęliśmy do wiadomości warunki uczestnictwa w zajęciach. Razem z naszym 
dzieckiem zapoznaliśmy się z regulaminem i jednocześnie zobowiązujemy się do jego 
przestrzegania. 

………..……………………………..…………….………                             …...........................................................................
(miejscowość, data)                                                                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie informacyjnej dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
warsztatów Mały Inżynier (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych”). 

Regulamin Uczestnika Zajęć 
1. Zajęcia mają charakter rekreacyjno-edukacyjny. 
2. Zasady współżycia i współpracy z koleżankami i kolegami z zajęć: 

 pomagamy sobie nawzajem, 
 jesteśmy dla siebie mili, 
 nie przezywamy się, 
 nie wtrącamy się w cudzą pracę na zajęciach, 
 nie krytykujemy, nie obrażamy, nie 
wyśmiewamy, 

 każdy ma prawo do własnego zdania, 
 ignorujemy zaczepki ze strony kolegów, 
 sumiennie wykonujemy polecenia instruktorów, 
 używamy słów proszę, przepraszam, dziękuję, 
 mówimy do siebie po imieniu. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do: 
a) podporządkowania się poleceniom instruktorów-wychowawców, 
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b)  utrzymania czystości, 
c) przestrzegania regulaminu. 
4. Choroby, słabe samopoczucie uczestnicy powinni niezwłocznie zgłosić instruktorowi-wychowawcy. 
5. Jeżeli dziecko przyjmuje jakiekolwiek leki, fakt ten należy zgłosić instruktorowi-wychowawcy. 
6. Uczulenie na produkty żywieniowe należy zgłosić instruktorowi-wychowawcy. 
7. Uczestnik za swoje zachowanie może zostać nagrodzony i ukarany: 

a) nagrodzony: 
 wyróżnienie przez instruktora-wychowawcę 
przed grupą uczestników, 
 dobre słowo dla rodziców/opiekunów; 

b) ukarany: 
 upomnienie przez instruktora-wychowawcę, 
 spędzenie chwili w kąciku ciszy bez 

uczestnictwa w zajęciach, 
 powiadomienie rodziców/opiekunów, 
 wydalenie z zajęć. 

…………………………………………………………………..………. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna oraz uczestnika)

Plan dnia:　
07.00 - 09.00 Przywożenie dzieci, Świetlica
09:00 - 09.30 Drugie śniadanie
09.30 - 13.00 Zajęcia (Zabawa na świeżym powietrzu, warsztaty, wycieczki)
13.00 - 13.30 Obiad
13.30 - 15.00 Zajęcia (Zabawa na świeżym powietrzu, warsztaty, wycieczki)
15.00 - 15.15 Podwieczorek
15.15 - 16.00 Zajęcia (Zabawy na świeżym powietrzu, podsumowanie dnia)
16.00 - 17.00 Powrót dzieci lub odbiór osobisty

W czasie zajęć dzieci mają zapewnione napoje (soki, woda) oraz 3 posiłki:

 2-gie śniadanie  * obiad   *podwieczorek

Miejsce półkolonii:
LEWOBRZEŻE (Kołbaskowo)

PRAWOBRZEŻE (Jezierzyce)

Przygotowania do półkolonii:

• obuwie zmienne/ wygodne (tenisówki, adidasy, letnie buty- nie klapki)
• koszulka /na zmianę
• czapka z daszkiem, chustka
• strój do kąpieli
• legitymacja szkolna
• ew. krem z filtrem, płyn na komary

Przypominam, iż odpłatność za cały kurs wynosi 449,00 zł.
Wszelkie rabaty zostaną naliczone podczas płatności pierwszego dnia zajęć.
Pozostałą kwotę prosimy wpłacić w dniu rozpoczęcia zajęć przelewem na konto (Bank PeKaO S.A 22 1240 3813 1111 0010 5646 0039).

W cenie oferujemy:
realizację zajęć
opiekę kadry
ubezpieczenie NNW
transport na miejsca imprezy środkami komunikacji miejskiej (zbiórki w wyznaczonych przez organizatora miejscach)
bilety wstępu
posiłki (II śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek, woda dostępna przez cały dzień)

Turnus odbędzie się przy minimum 12 uczestnikach.
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