
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
organizowanego w gospodarstwie agroturystycznym „Dworek Makoszka”.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU   
1. Forma wypoczynku – obóz jeździecki

2. Termin wypoczynku - 

3. Adres wypoczynku:  Gospodarstwo agroturystyczne „Dworek Makoszka” 
Katarzyna Romaniuk, Makoszka 2B, 21-211 Dębowa Kłoda.

...................................................                                       .........................................................
(miejscowość, data)                                                          (podpis organizatora wypoczynku) 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
1. Imię (imiona) i nazwisko:

 ................................................................................................................................................
2. Imiona i nazwiska rodziców: 

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

3. Rok urodzenia:....................................................................................................................

4. Adres zamieszkania: ............................................................................................................

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

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców: ..........................................................................

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

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego 
uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku: 

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

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 
szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i 
stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy 
przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
- o szczepieniach ochronnych 
(wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem 
szczepień): 



tężec.......................... błonica.....................................dur …....….…….……… inne..............

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

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku: 

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/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU 
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 
Postanawia się:
1): zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 
2). odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu
....................................................................................................................................................
......................................... ..........................................................
(data) (podpis organizatora wypoczynku)

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU. 
Uczestnik przebywał:
....................................................................................................................................................
od dnia...........................................do dnia.......................................... 
.....................................................                  ........................................................................
(data) (podpis kierownika wypoczynku) 

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH 
PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE.
.............................. ......................................... ...........................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku) 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE 
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU.
................................................................................ ......................................... .........................
.................................................................................................................................................... 
.,.....................................................                .............................................................................
(miejscowość, data)                                      (podpis wychowawcy wypoczynku) 



REGULAMIN OBOZU JEŹDZIECKIEGO 
organizowanego w gospodarstwie agroturystycznym „Dworek Makoszka”

1. Turnus rozpoczyna się w niedzielę obiadem o godz. 15, oraz kończy w sobotę również 
obiadem. Prosimy o przywożenie dzieci od godziny 13 do 15.

2. Opiekunowie przywożący dzieci do gospodarstwa zobowiązani są do wypełnienia karty 
zgłoszeniowej, tylko do wglądu dla organizatorów, podpisanej przez oboje rodziców.

3. Uczestnicy po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa panującymi na terenie 
gospodarstwa, dotyczącymi przede wszystkim zachowania się przy koniach oraz podczas 
jazd, zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania.

4.  Podczas pobytu w gospodarstwie obowiązuje ZAKAZ używania telefonów, laptopów, 
tabletów, smartphonów, gier psp, iphonów i innych sprzętów elektronicznych. Telefony 
uczestników przechowuje kadra  i wydaje je podczas ciszy poobiedniej do kontaktu z 
rodziną. 

5.  Uczestnicy obozu są ubezpieczeni przez organizatorów od Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków. Ze względu na to, że jeździectwo jest sportem urazowym, zaleca się 
wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

6.  Podczas trwania obozu kierujemy się przede wszystkim dobrem koni z którymi 
współpracujemy i bezpieczeństwem uczestników obozu. Kadra stawia sobie za cel 
nauczenie dzieci odpowiedzialności, empatii i współpracy. 

7.  Podczas wszystkich zajęć z końmi, łącznie z jazdą, w przypadku niedostosowania się do 
regulaminu lub zaleceń instruktora, osoba taka zostanie usunięta z jazdy. W przypadku 
pogody, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, instruktor może tą jazdę 
odwołać.

8.  Zajęcia jeździeckie prowadzone są w oparciu o podstawowe założenia klasycznej szkoły 
jazdy, skoncentrowane są na budowaniu harmonii między jeźdźcem a koniem,

9.  Niedziela jest dniem odpoczynku dla koni, w którym nie są prowadzone jazdy.
10. W przypadku organizacji wyjazdów konnych w teren lub rajdów, uczestnicy odbywają jedną 

jazdę w ciągu dnia.
11. Opuszczenie terenu gospodarstwa (np.wyjście do sklepu) możliwe jest jedynie po 

uzgodnieniu z opiekunami, tylko w grupach, pod opieką członka kadry. .
12.  Uczestnicy są zobowiązani do zachowywania porządku i czystości w gospodarstwie, ze 

szczególnym uwzględnieniem porządku w pokojach, poszanowania sprzętow oraz 
kulturalnego i koleżeńskiego zachowania.

13. Opiekunowie prawni obozowiczów jaki i oni sami, są świadomi, że biorąc udział we 
wszystkich pracach w stajni, jeździe konnej oraz innych zajęciach wymagających 
bezpośredniego kontaktu z koniem, są narażeni na potencjalne niebezpieczeństwo ze strony 
konia, który jest zwierzęciem nieprzewidywalnym (może się spłoszyć, kopnąć, nadepnąć 
itp.).

14. Uczestników obozu obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów i 
stosowania innych używek oraz posiadania niebezpiecznych przedmiotów. W przypadku 
złamania tego punktu regulaminu uczestnik zostaje natychmiastowo relegowany z obozu, 
bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.

15. W przypadku rezygnacji uczestnika z pobytu, zadatek nie będzie zwracany (jest on formą 
zabezpieczenia dla organizatora obozu). W przypadku rezygnacji z pobytu podczas jego 
trwania, spowodowanego czynnikami niezależnymi od właścicieli gospodarstwa, możliwy 
jest zwrot kosztów pokrywający koszty wyżywienia uczestnika. 

16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione rzeczy uczestników obozu. 
Uczestnicy zobowiązują się do ich pilnowania.

........................................................ ........................................................
podpis opiekuna uczestnika obozu podpis uczestnika obozu



ZIMOWY PLAN DNIA

8:30 – pobudka 

9:00 – śniadanie

09:30 – zbiórka poranna, przydzielenie koni

10:00 – 12:00 poranny blok zajęć jeździeckich
 
12:00 – karmienie koni popołudniowe 

13:00 – obiad

14:00 – 16:00 – popołudniowy blok zajęć jeździeckich

16:00 – “pół godzinki dla słoninki”, czyli odpoczynek popołudniowy

17:00 - zajęcia dodatkowe, teoria

18:30 – wieczorne karmienie koni

19:00 – kolacja 

20:00 – zajęcia świetlicowe, seanse filmowe

22:00 – cisza nocna

Dokładny program obozu dopasowujemy do warunków atmosferycznych i umiejętności grupy.

Dodatkowo organizujemy:
– kuligi
– saneczking
– wycieczki poza teren gospodarstwa 
– wieczory tematyczne

Przedstawiony plan dnia  jest orientacyjny, może się zmieniać podczas trwania obozu.

Zapoznałem/am się z programem obozu i zgadzam się na uczestniczenie dziecka we wszystkich
zajęciach.

............................................... ...................................................
miejscowość, data podpis opiekuna


