Klub Sportowy Korona Kraków zaprasza wszystkich zainteresowanych
sportem a w szczególności koszykówką do wzięcia udziału w
Młodzieżowym Obozie Koszykarskim organizowanym przez nasz klub
Termin: 31.07 – 06.08.2012
Miejsce: Gołkowice
Uczestnicy: Chłopcy urodzeni w latach: 1999 -1995
Cena obozu: 780 PLN przy zgłoszeniu do 30.04.2012
830 PLN przy zgłoszeniu do 30.05.2012
kontakt : tel. 697-166-177 e-mail : a.dudek@korona.krakow.pl
Organizator zapewnia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nocleg i wyżywienie (3 posiłki dziennie)
transport
opieka medyczna
profesjonalne zajęcia treningowe z koszykówki
zajęcia rekreacyjno-sportowe (gry i zabawy)
ubezpieczenie
konkursy i turnieje sportowe
paintball
zajęcia z łucznictwa
pamiątkowa koszulka
ognisko

nr konta : Bank BPS 24 1930 1767 2600 0620 7883 0004

Kadra szkoleniowa
Trener Andrzej Dudek: wieloletni trener grup młodzieżowych w KS Korona Kraków, trener
II klasy, wychowawca wielu reprezentantów Polski w różnych kategoriach wiekowych, Złoty
medalista Mistrzostw Polski Juniorów 2009 roku , Mistrzostw Polski Kadetów 1994 roku
oraz Światowych Igrzysk Młodzieży w Orleanie 1998 roku z reprezentacją Krakowa.
Trener Michał Sumara: Absolwent AWF Kraków, trener II klasy sportowej, wychowawca,
nauczyciel, pracuje w szkole podstawowej oraz w gimnazjum jako nauczyciel i trener
koszykówki odnosząc znaczące sukcesy w rozgrywkach międzyszkolnych, trener KS Korona
Kraków, uczestnik Finałów Mistrzostw Polski.
Trener Wojciech Bychawski: Absolwent Akademii Rolniczej. Instruktor, trener II klasy z
koszykówki, zasłużony i doświadczony zawodnik krakowskich klubów sportowych. Trener
drugoligowego AZS AGH Alstom Kraków, nauczyciel, wychowawca. Trener grupy
młodzików KS Korona Kraków.

KS Korona Kraków
MISTRZ POLSKI JUNIORÓW
2009 rok.

KS Korona Kraków
FINALISTA MISTRZOSTW POLSKI
Juniorów 2011 rok.

Zaproszeni goście:
Wojciech Fraś: Mistrz Polski ,wychowanek KS Korona Kraków.
Reprezentant Polski w kategoriach młodzieżowych, Mistrz Europy
Dywizji „B” z Reprezentacją Polski do lat 16 i 18.
Obecnie zawodnik TREFLA Sopot

Marek Szumełda-Krzycki : Mistrz i wicemistrz
Polski Juniorów. Wielokrotny reprezentant Polski
w różnych kategoriach wiekowych. Mistrz Europy
Dywizji „B” z Reprezentacją Polski do lat 16 i 18.
Obecnie zawodnik I ligowego Znicza Pruszków.

Klub Sportowy KORONA
ul. Kalwaryjska 9-15
30-504 Kraków
tel. 697 166 177
a.dudek@korona.krakow.pl

KARTA KWALIFIKACYJNA
MŁODZIEŻOWEGO OBOZU KOSZYKARSKIEGO
KORONA SUMMER CAMP 2012
_____________________________________________________________________
I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU:

1.
2.
3.

Rodzaj imprezy

Koszykarski Obóz Rekreacyjno-Sportowy

Termin imprezy

31.07.2012 – 6.08.2012

Miejsce
Ośrodek Sportowo-wczasowy w Gołkowicach
_____________________________________________________________________
II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA OBÓZ
1. Imię i nazwisko uczestnika ....................................................................................................................................
2.PESEL ....................................................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) ......................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. Telefon ...................................................................................................................................................................
6. Nazwa i adres szkoły .............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
7. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka na obozie ..............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
8. Rodzice (Opiekunowie):
imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Ojciec

matka

......................................
.....................................................
data
podpis
_____________________________________________________________________

II. ORZECZENIE LEKARSKIE
1. Po zbadaniu dziecka stwierdzam (rozpoznaję) ......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. Dziecko może być uczestnikiem: ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. Zalecenia dla wychowawcy: ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. Zalecenia dla opieki medycznej: ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.........................................
data

....................................................
podpis

III. INFORMACJE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU
1. Przebyte choroby (podać, w którym roku życia)
odra ....................... ospa .......................... różyczka ........................ świnka ................... szkarlatyna .....................
żółtaczka zakaźna ...................... choroby reumatyczne ................ choroby nerek ...............astma .....................
padaczka ................. inne ..........................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
2. Dolegliwości występujące u dziecka w ostatnim roku: bóle głowy, brzucha,omdlenia,
niedosłuch, duszności, krwawienie z nosa, przewlekły kaszel, katar, angina, inne: …..............................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. Dziecko jest * nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, nadpobudliwe, inne informacje o usposobieniu i zachowaniu dziecka ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. Dziecko jest uczulone * tak / nie (podać na co np. nazwa leku, rodzaj pokarmu) ..................................................
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................5. Dziecko nosi * okulary, aparat ortopedyczny,
wkładki ortopedyczne, inne aparaty .....
.........................................................................................................................................................zażywa stale leki:
jakie? ..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6. Jazdę samochodem znosi * dobrze / źle
..................................................................................................................................................................................
7. Inne uwagi o zdrowiu dziecka: ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
Stwierdzam, że podałem (am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu
właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na obozie.

......................................
data

.....................................................
podpis matki, ojca lub opiekuna

WARUNKI UCZESTNICTWA
NA MŁODZIEŻOWYM OBOZIE KOSZYKARSKIM
KORONA SUMMER CAMP 2012

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest :
- wypełnienie ,podpisanie i przesłanie Karty kwalifikacyjnej wraz z Regulaminem
e-mailem w formie skanu, osobiście lub pocztą.
- dokonanie wpłaty na konto zaliczki w wysokości 300 zł
- Przesłanie Karty uczestnika oraz wpłatę należy dokonać najpóźniej do 30.05.2012
- W przypadku rezygnacji z wzięcia udziału z obozu po 15.06.2012 zaliczka
nie będzie zwrócona.
- Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu w przypadku małej ilości
uczestników do dnia 10.06.2012. W takim przypadku zaliczka zostanie zwrócona w
całości do dnia 15.06.2012
- Organizator zapewnia że zajęcia odbywać się będą w grupach wiekowych liczących
max 15 osób
- Każdy uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu, ośrodka gdzie
jest organizowany obóz oraz do bezwzględnego przestrzegania poleceń
wychowawców.
- Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną lub inny
dowód tożsamości.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy
wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w
środkach transportu.
- W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego
naruszenia reguł obozu, uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny
(rodziców, opiekunów).
- Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.
- Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek sprzęt do zajęć na Sali i
terenie, boisku (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste ).
Oświadzcam że znany jest mi Regulamin Młodzieżowego Obozu Koszykarskiego Korona
Summer Camp 2012

......................................................
podpis rodziców (opiekunów)

.......................................................
podpis uczestnika

REGULAMIN
Młodzieżowego obozu koszykarskiego
Korona Summer Camp 2012
Regulamin uczestnictwa w obozie sportowym
1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie
uczestnictwa w obozie sportowym przestrzegać warunków niniejszego
regulaminu.
2. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie trenera przed
przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej
niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających
wykonanie ćwiczeń.
3. Uczestnik obozu sportowego zobowiązany jest do wykonywania poleceń
trenera dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.
4. Uczestnik obozu ma obowiązek i prawo brania udziału we wszystkich
zajęciach sportowych.
5. Uczestnik pod wpływem alkoholu lub innych używek jest niedopuszczony do
zajęć sportowych pod groźba usunięcia z obozu na koszt osoby zgłaszającej
uczestnika.
6. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o
stanie zdrowia dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu
poszczególnych ćwiczeń zleconych przez trenera.
7.Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz
pieniądze, które ma ze sobą.
8. W razie wypadku lub złego samopoczucia niezwłocznie powiadomić trenera
lub innego opiekuna obozu.
9. Przestrzegać ramowego rozkładu dnia.
10. Zachowywać się według regulaminu poruszania się po drogach i na szlakach
turystycznych.
11. Przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od grupy lub Ośrodka bez
zgłoszenia trenerowi.
12. Utrzymywać w czystości sanitariaty i zajmowane pomieszczenia.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU OBOZU MOŻE
SPOWODOWAĆ DYSCYPLINARNE USUNIĘCIE
UCZESTNIKA OBOZU. W TAKIM WYPADKU KLUB NIE
ZWRACA KOSZTÓW UCZESTNICTWA.
I. Odpowiedzialność i obowiązki uczestnika obozu
Uczestnik obozu zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych
z realizacja regulaminu na obozie sportowym. Poważne lub powtarzające się
wykroczenia poza obowiązujące zasady mogą spowodować wykluczenie danej
osoby z obozu w ten sposób, że dalszy pobyt i powrót do domu będzie musiała
ona odbyć we własnym zakresie i na koszt własny (w przypadku osób
niepełnoletnich rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do osobistego
odbioru uczestnika obozu).
1. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są
ściśle stosować się do poleceń instruktorów i opiekunów.
2. W czasie wolnym, uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń
opiekunów, przestrzegając programu obozu.
3. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu
czy stosowania innych środków odurzających.
4. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do
instruktorów i opiekunów.
5. Za umyślne szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice.
Ja niżej podpisany oświadczam, że regulamin obozu jest mi znany.

Podpisy opiekunów

podpis uczestnika

