KARTA WYJAZDU NA ZAWODY SPORTOWE
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły

Cel i założenia programowe wycieczki/imprezy…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Miejsce docelowe ……………………………..…………………………………………………………
Termin ……………………………ilość dni ……………… klasa/reprezentacja ……………..……..
Liczba uczestników ……………………………..……………………………………………………....
Opiekunowie: ………………………………..…………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

Liczba opiekunów: …………………………………………..…………………………………………..
Środek lokomocji ………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem/łam się z przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży na zawodach sportowych i zobowiązuję
się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania tych przepisów w czasie pełnienia przeze
mnie obowiązków opiekuna grupy.
Opiekunowie grupy:
………………………………………………………
(imię i nazwisko, podpis)

Podpis dyrektora szkoły:
……………………………………………………..
(imię i nazwisko, podpis)

……………………………
……………………………………………………..
(imię i nazwisko, podpis)

Obowiązki opiekuna:
1. Przedstawienie dyrektorowi szkoły dokumentacji do zatwierdzenia na minimum 7 dni przed wyjazdem.
2. Opracowanie regulaminu i zapoznanie się z nim wszystkich uczestników.
3. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
4. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania.
5. Określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa
uczestnikom zawodów.
6. Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczki; pierwszej
pomocy.
7. Organizacja transportu, wyżywienia (noclegów dla uczestników).
8. Podział zadań wśród uczestników.

Lista uczestników zawodów sportowych
Lista uczniów biorących udział w zawodach sportowych w ………………………..…
w dniu …………………….………..
Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Inne informacje (np. dot. UKS)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Podpis dyrektora szkoły:

Podpis opiekuna zawodów:

……………………………..

……………………………..

DEKLARACJA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA ZAWODÓW

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed prawem, własnym sumieniem, rodzicami i
społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na zawodach
sportowych
z ………………………………………………………………., w terminie …………w ………………

Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji opiekuna zawodów i zobowiązuję się do:




Sprawowania opieki nad powierzonymi uczestnikami zawodów,
Nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestnika regulaminu zawodów,



Sprawdzania stanu liczbowego zawodników przed wyruszeniem z każdego miejsca
pobytu, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego,






Skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody dyrektora
szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na wyjazd na zawody sportowe,
Zapoznanie ze stanem zdrowia i sprawnością dzieci,
Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich
przestrzegania,
Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt

Ponadto oświadczam, że:
Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem / zapoznałam się ze wszystkimi materiałami i
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia.
Zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek , środków i
metod działania w czasie pełnienia obowiązków na zawodach.

Nazwisko i imię

Funkcja

Podpis

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAWODÓW
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest::

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych
miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać
życiu i zdrowiu uczestników zawodów.
Dostosować się i przestrzegać regulaminów obowiązujących w miejscach odbywania się
zawodów sportowych (hala sportowa, sala gimnastyczna, boisko szkolne, stadion, basen,
itp. ).
Wszyscy uczestnicy zawodów stosują się do zaleceń opiekunów .
Zgłaszać opiekunowi zawodów wszelkie objawy złego samopoczucia.
W razie zaistnienia wypadku uczestnicy zawodów zachowują spokój i nie utrudniają
udzielania pomocy medycznej.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa,
będą stosowane kary zgodnie z WSO.

Podpisy uczestników zawodów:

