
KARTA KWALIFIKACYJNA (DALEJ: „KARTA”) UCZESTNIKA IMPREZY  

(DALEJ: „IMPREZA”) NA ZACZAROWANYM WZGÓRZU  

(prosimy zakreślić x właściwą odpowiedź lub niepotrzebną odpowiedź skreślić (*))  
 

 

I. INFORMACJA O RODZAJU IMPREZY 
1. Nazwa imprezy:  

    obóz letni □ obóz zimowy □ biwak □ półkolonia □ rajd □  

2. Miejsce – „Zaczarowane Wzgórze” – Czasław 233, 32-415 Raciechowice  

3. Czas trwania imprezy:  

od……………………….. do……………………………………..  

od……………………….. do……………………………………..  

grupa………………………………………………(np. Koniarze 11+) 

 

II. DANE DZIECKA - UCZESTNIKA IMPREZY  
Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………..………………  

PESEL ……………………………………………………………………………………..  

Adres zameldowania ………………………………………….…………………………… 

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

 

III. DANE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW  
Imię i nazwisko matki……………………………………………………………………….  

Adres zamieszkania………………………………………………………………………….  

Telefon………………………………………………………………………………………  

E-mail……………………………………………………………………………………….  

Imię i nazwisko ojca………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………….  

Telefon……………………………………………………………………………………….  

E-mail…………………………………………………………………………………...…...  

 

IV. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA IMPREZĘ  
Zgłaszam udział mojego syna/córki……………………………………………………………… 

(dalej: „Uczestnik lub Dziecko”) w Imprezie organizowanej przez Agnieszkę Grochal-Gil 

i Barbarę Draus, wspólniczki spółki Zaczarowane Wzgórze Agnieszka Grochal-Gil, Barbara Draus 

spółka cywilna (dalej: „Spółka”).  

 

Zgłaszając Dziecko na Imprezę: 

1. Oświadczam, że Dziecko będzie stosować się do regulaminu obowiązującego 

uczestników Imprez na Zaczarowanym Wzgórzu, Regulaminem Stajni, oraz poleceń 

kadry Imprezy.  
2. Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o Dziecku, które mogą pomóc 

w zapewnieniu właściwej opieki w czasie Imprezy, w szczególności Dane zawarte w Karcie 

Informacyjnej stanowiącej część Karty. 

3. Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w Karcie oraz 

programie Imprezy, które przyjmuję do wiadomości i akceptuję. 

4. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z ryzyka i konsekwencji związanych z uprawianiem 

jeździectwa. Wyrażam zgodę na uprawianie jeździectwa przez Dziecko na Zaczarowanym 

Wzgórzu, w tym jazdy na ujeżdżalni, w terenie, w czasie rajdów, zajęć woltyżerki, pracy 

z końmi z ziemi, itp. 

5. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (*) na wykorzystanie przez Spółkę zdjęć oraz filmów 

z wizerunkiem Dziecka w materiałach reklamowych promujących Zaczarowane Wzgórze. 

  



6. Oświadczam, że Dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 

do uczestniczenia w specjalistycznych imprezach i obozach oraz uprawiania takich zajęć 

rekreacji ruchowej jak jazda konna (Oświadczenie składane w przypadku braku 

zaświadczenia lekarskiego). 
7. W razie zagrożenia zdrowia lub życia Dziecka zgadzam się na jego leczenie, niezbędne 

zabiegi diagnostyczne i operacje. 

8. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (*) na sprawdzenie czystość głowy i skóry Dziecka 

w dniu jego przyjazdu i w trakcie Imprezy. Brak zgody skutkuje odmową przyjęcia 

i udziału Dziecka w Imprezie.  

 

 

Akceptuję powyższe warunki uczestnictwa w Imprezie i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania.  

 

 

 

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

 

miejscowość i data          podpis matki / opiekunki                 podpis Uczestnika  

    i / lub podpis ojca / opiekuna        

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

 

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA  

Dolegliwości lub objawy, które występują u dziecka:  
□ omdlenia, □ drgawki z utratą przytomności, □ częste bóle głowy, □ zaburzenia równowagi,  

□ częste wymioty, □ krwotoki z nosa, □ ataki duszności, □ bezsenność, □ przewlekły kaszel,  

□ szybkie męczenie się, □ częste bóle brzucha, □ bóle stawów, □ lęki nocne, □ moczenia nocne,  

□ napady agresji, inne: 

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

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

Informacje o przebytych chorobach i operacjach: □ospa □odra □ różyczka □ świnka □ 

szkarlatyna □ astma □ padaczka □ żółtaczka zakaźna  

Operacje ……………………………………………………………………………………  

Uczulenia:  
□ Nie  

□ Tak. Jakie:  

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

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

Aparat ortodontyczny: □Tak □Nie  

Okulary: □Tak □Nie  

Inne istotne informacje o stanie  

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

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

INFORMACJA O UMIEJĘTNOŚCIACH JEŹDZIECKICH  
 

□ Początkująca  

□ Stęp  

□ Początek kłusa, kłus na lonży 

□ Kłus  

□ Galop  



□ Umiejętność jazdy w terenie  
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE FAKTURY  
 

Oświadczam, że:  

□ Rezygnuje z wystawienia faktury 

□ Zamawiam wystawienie faktury  

Proszę o wystawienie faktury wg poniższych danych:  

Nazwa/ Imię nazwisko………………………………………………………………………...  

Adres………………………………………………………………………………………….  

Kod pocztowy………………………………………………………………………………..  

Miejscowość…………………………………………………………………………………...  

NIP…………………………………………………………………………………………….  
 

INFORMACJA O ODBIORZE DZIECKA Z IMPREZY NA ZACZAROWANYM 

WZGÓRZU  
□ Odbiór przez rodziców/prawnych opiekunów  

□ Odbiór przez inną osobę:  

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………….  

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

 

WAŻNE INFORMACJE: 

 

 

Prosimy o podpisanie/oznaczenie rzeczy dzieci (ubrań, rzeczy jeździeckich) w celu łatwej ich 

identyfikacji ! Rzeczy są przechowywane TYLKO miesiąc po obozie. 

 

Zapoznałem/am się i akceptuję powyższe warunki. 

 

 

 

 

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

miejscowość i data                                                              podpis matki / opiekunki    

  

                                                        i / lub podpis ojca / opiekuna       

 

 

 

DECYZJA SPÓŁKI O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA DO UDZIAŁU 

W IMPREZIE 

Postanawia się:  

 zakwalifikować i skierować Uczestnika na Imprezę 

 odmówić skierowania Uczestnika na Imprezę ze względu  
 


