
   REGULAMIN WYCIECZKI PRZYGODOWEJ JM SPORT DNIA 13.06.2020 

1.Wycieczka ma charakter rekreacyjny a czas jej trwania to ok. 5h.  Tylko Uczestnicy zgłoszeni do 11.06.2020 do 

godziny 17:00 będą ubezpieczeni.  

2.Uczestnika obowiązuje zakaz samodzielnego oddalania się od grupy podczas marszu, przerw  i trakcie zajęć lub 

odpoczynku.  

3.W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń 

instruktorów oraz prawidłowo je wykonywać.  

4.Każdy z uczestników wycieczki zobowiązany jest do poszanowania mienia miejsc, w których odbywają się 

zajęcia. Za każde uszkodzenie mienia odpowiada finansowo rodzic lub opiekun prawny.  

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony sprzęt uczestników np.  (telefon, aparat fotograficzny 

okulary itp.)  

6.Uczestnik musi być wyposażony w : kask, maseczkę, płyn do dezynfekcji rąk, min 1l wody, prowiant na drogę, 

coś słodkiego ;), mały plecaczek, dętkę w rozmiarze koła, kurtkę przeciwdeszczową, ubiór odpowiedni do pogody, 

czapkę z daszkiem.  

7.Obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.  

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA…………………………………………………….. 

PESEL DZIECKA………………………………………………………………………… 

TELEFON RODZICA…………………………………………………………………… 

WAŻNE INFORMACJĘ O 

DZIECKU………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Zgoda na udział w wycieczce przygodowej JM SPORT dnia 13.06.2020r 

• Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………. w wycieczce 

przygodowej (zał.1 do regulaminu) organizowanej przez JM Sport s.c. Jan Nawieśniak Michał 

Wojnowski z siedzibą w Brzesku ul. Sikorskiego 69 i zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa 

mojemu dziecku podczas drogi z domu  na miejsce zbiórki i z powrotem.  

• W razie potrzeby, wyrażam zgodę na podawanie mojemu dziecku leków przez instruktora. W razie 

zagrożenia życia dziecka, zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 

Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu 

mu właściwej opieki podczas pobytu na wycieczce. W przypadku ukrycia choroby przewlekłej, oraz nie 

zabezpieczenia dziecka w potrzebne mu leki, pokryję koszty leczenia. Oznajmiam, że dziecko nie 

wykazuje zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w wycieczce przedstawionej przez organizatora w 

ofercie zał.1 do regulaminu.   

• Wyrażam zgodę na umieszczenie przez firmę JM Sport s.c. zdjęć, filmów z uczestnikiem na stronie 

internetowej oraz w ofertach promocyjnych (jeśli nie, proszę o skreślenie treści paragrafu oraz 

złożenia parafki) 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tej zgodzie 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.) 

 

……………………………………….. Miejscowość i data    czytelny podpis rodzica/opiekuna 



Załącznik nr. 1 do regulaminu 

Wycieczka rowerowa do Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek dla dzieci w wieku 8-13 lat ! Na miejscu wiele 

atrakcji i ciekawe zajęcia! 

Termin: 13.06.2020 

Miejsce zbiórki: parking przy Ranczo Pasja 

Wiek Dzieci: 8-14 lat 

Cena: 60 zł/ os (w cenie ubezpieczenie NNW)  

Program: 

10:00 - Zbiórka na parkingu, spotkanie z instruktorami.  

10:00-11:00 – przejazd do CAW Borek  

11:00-15:00 - realizacja programu na terenie ośrodka. Międzyczasie przerwa na posiłek (prowiant własny)  

16:00 - zbiórka na parkingu, przekazanie dzieci rodzicom. 

Przewidziane atrakcje: 

• Zajęcia  kajakarstwa, 

• gra terenowa na orientację, 

• zajęcia wspinaczkowe 

• gry i zabawy.  

    Wskazówki/Wyposażenie: 

Prosimy o ubranie dzieci odpowiednio do pogody. 

Każdy uczestnik musi być wyposażony w : 

• Mały plecaczek z prowiantem i kurtką przeciwdeszczową, zapasowa dętka w rozmiarze koła 

• Kask 

• Minimum 2x 0,5 l wody 

• nakrycie głowy (czapka z daszkiem) 

• zalecamy posmarowanie dzieci środkiem na kleszcze, komary 

Organizator zapewnia: 

• Opiekę nad dziećmi wykwalifikowanej kadry (wychowawcy kolonijni, nauczyciele, instruktorzy) 

podczas całej wycieczki z wyjątkiem trasy z domu do miejsca zbiórki i  z powrotem. 

• Sprzęt potrzebny do zajęć 

• Apteczkę pierwszej pomocy 

• Wspaniałą zabawę 

Powrót na miejsce zbiórki ok. godz. 16:00 

 


