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KARTA UCZESTNIKA  

WEEKEND PRZETRWANIA (DO LATA) DLA MŁODZIEŻY 13+ 

7-9.01.2022 
 

UCZESTNIK   

IMIĘ I NAZWISKO:   

DATA URODZENIA:   

TELEFON KONTAKTOWY:   

   

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY MAMA TATA 

IMIĘ I NAZWISKO   

TELEFON KONTAKTOWY   

MAIL    

 
1. ORGANIZATOR: Fundacja Rozwiń Skrzydła, al. Józefa Piłsudskiego 16, 20-011 Lublin 

2. PLAN WYJAZDU: 

7.01.2022 

12.00  zbiórka i przejazd z Lublina do Motycza Leśnego 

13.00  obiad w ośrodku 

14.00-19.00  rozpakowanko, dobry czas (zabawy na integrację i do myślenia) 

19.00  kolacja wspólnie tworzona 

20.00-00.00  dobry czas (m.in. jakiś warsztat Pani Ani o tym jak żyć) 

8.01.2022 

00.00-9.00  cisza nocna       

9.30  śniadanko 

10.00-13.00  dobry czas (zabawy do myślenia i do szalenia, koloturnieje, sport) 

13.00  obiad w ośrodku 

14.00-19.00  dobry czas (jakiś warsztat, koloturnieje, zabawy) 

19.00  kolacja wspólnie tworzona 

20.00-00.00  dobry czas (wspólne oglądanie filmu z rozmowami po, o tym co ważne) 

9.01.2022 

00.00-9.00 cisza nocna       

9.30  śniadanko, sprzątanko, dobry czas, pożegnanko 

13.00 obiad w ośrodku 

15/16  powrót z Motycza Leśnego do Lublina  
3. Zakwaterowanie: Ośrodek CDW w Motyczu Leśnym 
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4. Uczestnicy: młodzież 13+ (w wyjeździe mogą brać udział dzieci 12letnie, które wyjeżdżały w tym roku  

na kolonie z FRS) 

5. Koszt: 330 zł/osoba (280 zł/osoba uczestnicy kolonii z FRS 2021 – dofinansowanie z 1% podatku). Możliwa 

płatność bonem turystycznym.  

6. W przypadku rezygnacji opłata za udział w wyjeździe zostanie zwrócona jedynie w przypadku znalezienia 

zastępstwa przez Rodzica/Opiekuna prawnego zapisanego Uczestnika. W przypadku odwołania 

wypoczynku przez Organizatora z przyczyn od niego niezależnych, w tym przyczyn stanowiących przypadki 

siły wyższej do momentu rozpoczęcia turnusu, opłata zostanie zwrócona Rodzicom/Opiekunom prawnym 

w 100%. 

7. Rekrutacja: kolejność zgłoszeń, opłata  

8. Do obowiązków uczestnika należy przestrzeganie zasad ustalonych przez kadrę turnusu, w tym w 

szczególności: 

• przebywanie w swoim pokoju podczas trwania ciszy nocnej, tj. 00.00-9.00, 

• zakaz spożywania i przetrzymywania wyrobów tytoniowych, alkoholu i środków odurzających, 

• traktowania z szacunkiem siebie i innych osób,  

• przestrzeganie regulaminu ośrodka zakwaterowania, 

• bezwzględny zakaz samodzielnego oddalania się od miejsca zakwaterowania,  

• informowania kadry o złym samopoczuciu i wszelkich niepokojących incydentach. 
9. Złamanie Regulaminu może skutkować zobowiązaniem Rodziców/Opiekunów prawnych do odebrania 

Uczestnika z miejsca zakwaterowania na swój koszt. 
10. Rodzice/Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika.  
11. Organizator odradza zabieranie na wypoczynek przedmiotów wartościowych (najnowsze technologie, 

sprzęt audio, biżuteria, itp.) i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

12. Telefony komórkowe zostaną oddane do depozytu       zaraz po zakwaterowaniu. Uczestnicy zadzwonią 

do Rodziców/Opiekunów w wyznaczonym czasie       Zabrania się Uczestnikom wykonywania zdjęć 
osobom/nagrywania głosu na jakiekolwiek nośniki bez wiedzy/zgody Kadry.  

13. Co zabrać? Można zabrać ze sobą jeden plecak       Warto włożyć do niego: legitymację szkolną, bieliznę 
na zmianę, szczoteczkę i pastę, ciepłą bluzę, ewentualnie leki.  

14. Kadra: Anna Malec, Aneta Czyżykowska, Kamil Kanadys 
15. No i przede wszystkim: po co ten wyjazd? 

Po radość z bycia razem. Po spotkanie. Po wspólne działanie. Po dobry czas. Po rozwój. Po szerszą 
perspektywę. Po naukę. Po moc. Po razem.  

 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego Dziecka do domu w dniu 09.01.2022.  
 
 

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
 
Oświadczam, że moje Dziecko jest objęte ubezpieczeniem NNW.  
 
 

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

Akceptuję powyższy Regulamin 

Miejscowość Data Mama/Opiekun prawny Tata/Opiekun prawny Uczestnik wyjazdu 

     

 


