
KWALIFIKACYJNA KARTA ZGŁOSZENIA na wyjazd 
Stowarzyszenia Survivalu SZKOŁA TYGRYSÓW 

www.szkolatygrysow.pl 
   =========================================================== 

 
Miejsce wypoczynku: Baza Biwakowo-Szkoleniowa Ratowników, 42-425 Kroczyce, Lgotka 28 

 

 
ST ….…..   w terminie: …………………..………….…………  

 

 
Nazwisko i imię uczestnika:    ………………………………………….…………..…………………………   PESEL ………………....……………………..…   lat  …..... 

 
 

Adres:   ……… - …….……    ……………….……………..............................       ................................................................................................. 
kod pocztowy            miejscowość     ulica i nr domu 

 
Czy w czasie wyjazdu Rodzice będą przebywać pod wskazanym adresem      TAK  /  NIE - inny adres  …………………………………………..……………….. 

 
 

Opiekunowie prawni  (imię i nazwisko):   1.  ………………………...…………………..…………….……    2.  ……….……………….…...…...……………………….…… 
 

 

Tel.  kontaktowy:    1.  M.  ……………………………………...…………..……    2.  T.   …………………….……………………...…………..……    
 
e-mail:  …………………………………...................................................    

 
Czy dziecko było uczestnikiem naszego obozu?    TAK   /   NIE W jakich latach? …….…….……,   …….…….……,  …….….………, …..……………. 

.. 
I. WARUNKI UCZESTNICTWA.   Uczestnikiem wyjazdu może być wyłącznie członek Stowarzyszenia Survivalu SZKOŁA TYGRYSÓW.  
Aby nim zostać należy zapoznać się z Założeniami i Celami Stowarzyszenia Survivalu oraz wypełnić Deklarację Członka Uczestnika Stowarzyszenia. 
 
II. INFORMUJEMY, że: 
1. W ciągu 2 dni od daty zgłoszenia dziecka na wyjazd należy dokonać wpłaty zadatku na konto Stowarzyszenia Survivalu 59 1050 1142 1000 0023 6313 3030 

Resztę kwoty należy wpłacić najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem obozu.  
2. Wypełnione i zeskanowane dokumenty należy wysłać mailem na adres:  kontakt@szkolatygrysow.pl 

oraz pocztą na adres:  SZKOŁA TYGRYSÓW   Baza Biwakowa Ratowników Górskich  42-425 KROCZYCE,  Lgotka 28 
 

 

III. AKCEPTACJA WARUNKÓW UCZESTNICTWA podczas wyjazdów realizowanych przez Stowarzyszenie Survivalu SZKOŁA TYGRYSÓW. 
1. Zapoznałem się ze wszelkimi informacjami zawartymi w Karcie Zgłoszenia oraz programem obozu, regulaminami Szkoły Tygrysów i klauzulą informacyjną 

oraz Warunkami Uczestnictwa, które przyjmuję do wiadomości i akceptuję. 
2.  Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie 

i udostępnianie danych osobowych w/w uczestnika niezbędnych do realizacji Zgłoszenia udziału w wyjeździe. 
3.  Zgadzam się na umieszczenie danych osobowych w bazie adresowej Stowarzyszenia Survivalu Górskiego SZKOŁA TYGRYSÓW oraz na przesyłanie w ciągu 

roku dodatkowych informacji o terminach i imprezach Stowarzyszenia. 
4.  Zgadzam się na wykorzystanie na potrzeby Stowarzyszenia zdjęć, filmów z udziałem mojego dziecka wykonanych podczas zajęć (m.in. umieszczanie ich 

w Internecie na stronie www. ST, YouTube i na Facebooku i in. mediach społecznościowych – zarządzanych przez Stowarzyszenie oraz w publikacjach 
promujących Stowarzyszenie SZKOŁA TYGRYSÓW i Partnerów – m.in. w folderach, poradnikach, katalogach, na targach turystycznych, wystawach, 
konferencjach).  
 
Członkowie Uczestnicy Stowarzyszenia i ich opiekunowie prawni po zapoznaniu się z Warunkami Uczestnictwa w obozie Stowarzyszenia Survivalu SZKOŁA 

TYGRYSÓW zobowiązują się do złożenia formalnej akceptacji warunków uczestnictwa w wyjeździe. 
 

OŚWIADCZAM, iż przyjmuję i akceptuję warunki uczestnictwa w wyjeździe organizowanym przez Stowarzyszenie Survivalu SZKOŁA TYGRYSÓW. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uczestnika wypoczynku na podstawie RODO i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących danych osobowych i przyjmuję informacje 
o prawie do wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.  
z 20215r. poz.2135, z późn. zm.) 

 
 

 
........................................................................................  .................................................................................................................................... 
               miejscowość i data                                                                                                                                                                                                                                      podpis opiekuna         

 
 
Zobowiązuję się, będąc uczestnikiem wyjazdu, przestrzegać wszystkich obowiązujących regulaminów, nie łamać konwencji wyjazdu i bezwzględnie 

podporządkować się poleceniom instruktorów i wychowawców, a o wszystkich swoich niedomaganiach zdrowotnych i złym samopoczuciu, niezwłocznie ich 
informować. 

 
 

                                                                                                                                                                       Podpis uczestnika   ........................................................................... 
 

 

mailto:kontakt@szkolatygrysow.pl


KWALIFIKACYJNA KARTA ZGŁOSZENIA na wyjazd 
Stowarzyszenia Survivalu SZKOŁA TYGRYSÓW 

www.szkolatygrysow.pl 
   =========================================================== 

 
IV. INFORMACJE RODZICÓW NA TEMAT ZDROWIA DZIECKA   

       
Imię i nazwisko dziecka   …….…………………………………………………………   Pesel ………..……………..……….….    Kasa Chorych:  ............................................        
                                                           

- podane niżej informacje są traktowane jako dokument o stanie zdrowia Uczestnika - 
 
Po zbadaniu mojego dziecka u lekarza i zapoznaniu się z informacjami o jego stanie zdrowia, jako rodzic/opiekun informuję Organizatora wypoczynku 

o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w wyjeździe survivalowym zawierającym programowo zajęcia o wybitnie aktywnym charakterze m.in. takimi jak: 
wspinaczka skałkowa, zajęcia z technik linowych, speleologia, paintball, marsze na orientację, spływy pontonowe, pływanie, jazda konna, jazda na rowerze 
i quadach, trekking górski, zespołowe gry sportowe, dzienne i nocne gry oraz zabawy plenerowe, biwaki w szałasach i inne zajęcia survivalowe. 

 

1. Wymieniam dolegliwości lub objawy, które występują u dziecka chronicznie lub okazjonalnie *alergie, omdlenia, częste bóle głowy, zaburzenia 
równowagi, wymioty, krwotoki z nosa, ataki duszności, przewlekły kaszel, katar sienny, bezsenność, lęki nocne, szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, 
bóle stawów, urazy kończyn, epilepsja, nadwrażliwość na słońce     /* właściwe podkreślić 

    

Inne (opisać objawy): ……………………………………………………………………….……………………………………………………….………………………………………………….………………………   

2. Zalecana dieta:  bezglutenowa *   bezlaktozowa*     inna  ………………………………………………………………………..…………………………………..…...….  * niepotrzebne skreślić 

3. Wada postawy      tak / nie   (jaka? ………………………………………………………………………………………………………….)           waga   ……….…  kg      wzrost  ……………  cm  

4. Choroba lokomocyjna: tak / nie   -   aparat ortodontyczny: tak / nie    -    okulary:  tak / nie    -    orteza:  tak / nie    -    aparat słuchowy:  tak / nie 

5. Przebyte choroby:  …………………………...…………………………………….……  urazy:  …………………………………………………  uczulenia:  …………….…………………………………….. 

6. Rok podania surowicy:  ………………..………..      Szczepienia ochronne:  tężec ………… r.   inne ………………………………………………………………………………………………….   

7. W ostatnim roku dziecko przebywało w szpitalu (jeżeli tak-proszę podać powód):   ………………………………………………………………….……………………..…………….…… 

8. Zdiagnozowane choroby lub zaburzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

9. Dziecko przyjmuje stale leki: tak / nie      Dawkowanie zgodnie ze zleceniem lekarza:   …………………..…………………………………..……….……………………………….…… 

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

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

10. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niedostosowania społecznego, 

przebytej depresji lub niepełnosprawności ................................................................................................................................................................................ 

11. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za skutki wszystkich znanych mi, a nieujawnionych chorób i przebytych ostatnio urazów dziecka, które mogą być 
powodem wtórnych kontuzji lub obciążeniem i zagrożeniem dla jego zdrowia. 
 

12. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody / * niepotrzebne skreślić / na niezbędne zabiegi diagnostyczne, 

leczenie i operacje.   Tel. rodzica / opiekuna (przebywającego w kraju) do ewentualnego kontaktu z lekarzem   …….….……………….………………….….……………… 

V. Oświadczam, jako prawny opiekun, że podane zostały wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki 
podczas wyjazdu. 

 
…………………………………….…     ………….…………..                                                                                …………………………….………………………………. 
            miejscowość                                                    data                                                                                                           czytelny podpis rodzica 

 
VI. INFORMACJA O ZACHOWANIU UCZESTNIKA PODCZAS WYPOCZYNKU ORAZ O STANIE ZDROWIA DZIECKA W TRAKCIE POBYTU NA WYJEŹDZIE  

I CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 
 

¡ zachowanie bez zastrzeżeń   

¡ spostrzeżenia i dodatkowe informacje: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¡ zgodnie z zapisami w wykazie Karty medycznej prowadzonej dla każdego turnusu …………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
………………………………………………………       ………………….……………………                       .……………………….……………………………………………………………………..……….………………. 
                           miejscowość                                                                       data                                                                   podpis kierownika wypoczynku 



 

Stowarzyszenie Survivalu SZKOŁA TYGRYSÓW 
  www.szkolatygrysow.pl      kontakt@szkolatygrysow.pl 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

KRS 0000424221       REGON 242963047        NIP 631-26-46-117        nr konta  59 1050 1142 1000 0023 6313 3030 

 

 

...................................................................................    ……………………..…………………………........                 
                                                                        Imiona i nazwisko Rodziców dziecka  

.....................................................................           ……….......................................................................  
             tel. kontaktowy Rodzica / opiekuna                                                             e-mail  

.....................................................................          ………………………….……. 
              Imię i nazwisko uczestnika obozów                                                     Obywatelstwo 

.......................................................     …………………………….       …….………      
                 PESEL uczestnika                                       data ur.                                       wiek 

adres zamieszkania:  .........  -  .............    ..........................................     .....................................................     
                                 kod pocztowy                            miejscowość                                                 ulica / nr 

 

DEKLARACJA 
Członka Uczestnika Stowarzyszenia Survivalu SZKOŁA TYGRYSÓW 

Proszę o przyjęcie mojego syna / córki   .............................................................................................   w poczet  

Członków uczestników Stowarzyszenia Survivalu SZKOŁA TYGRYSÓW. 

Znane mi są cele i założenia, regulaminy i zadania Stowarzyszenia, które jest organizacją pozarządową zajmującą się 
krzewieniem survivalu poprzez organizowanie w swych strukturach obozów, warsztatów i wycieczek  
z elementami sztuki przetrwania oraz szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i ratownictwa. 
Zobowiązuję się, aby moje dziecko poznało regulaminy i stosowało się do nich aktywnie uczestnicząc w życiu Stowarzyszenia. 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie oraz bezterminowe umieszczanie zdjęć i materiałów 
filmowych zawierających wizerunek mój/mojego nieletniego dziecka/* zarejestrowanych podczas obozów letnich i zimowych 
zorganizowanych przez Stowarzyszenie Survivalu SZKOŁA TYGRYSÓW lub Partnerów oraz imprez związanych  
z uczestnictwem dziecka w programach, projektach, szkoleniach, zawodach, konkursach i wycieczkach śródrocznych.  
Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko podczas zajęć i umieszczanie ich za 
pośrednictwem dowolnego medium, m.in. na stronie internetowej i na innych profilach społecznościowych zarządzanych 
przez Stowarzyszenie SZKOŁA TYGRYSÓW, takich jak Facebook, Instagram, YouTube oraz w mediach (np. TV) w celu informacji 
i promocji Stowarzyszenia zgodnie z art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz art. 81 ust.1 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach:  informacyjnych i związanych z uczestnictwem 
dziecka w zajęciach Stowarzyszenia. Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności - udostępnioną na stronie 
Internetowej Stowarzyszenia i wyrażam akceptację.  

...........................................................................                       .............................................................................    
Podpis Rodzica / prawnego opiekuna nieletniego uczestnika                                                               podpis uczestnika  

Decyzja Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w/w w poczet Członków Uczestników Stowarzyszenia.  

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

http://www.szkolatygrysow.pl/
mailto:kontakt@szkolatygrysow.pl

