
NR ZGŁOSZENIA:
31751/MAL/L-2022

Data umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku: 2022-07-20

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży

A. Dane ogólne

1. Organizator wypoczynku

Szkoła lub placówka

Przedsiębiorca wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187)

Osoba fizyczna

inna niż powyżej, organizująca wypoczynek w celu niezarobkowymOsoba prawna

Jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości
prawnej

Osoba fizyczna

inna niż powyżej, organizująca wypoczynek w celu zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy
turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości
prawnej

Nazwa/imię i nazwisko MAR-SPORT MARIUSZ WYSZYŃSKI

Adres siedziby/zamieszkania(województwo, powiat, gmina,
miejscowość, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy)

TADEUSZA KORPALA 11/1
32-020 WIELICZKA
wielicki małopolskie

Adres do korespondencji, jeżeli jest innny niż adres zamieszkania jak wyżej

Numer telefonu 531756556

Numer faksu

Adres poczty elektronicznej (e-mail) turniejsmoka@gmail.com

Numer identyfikacyjny REGON (jeżeli posiada) 386736443

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) (jeżeli posiada)

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (jeżeli posiada) 6782516056

Numer zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i
pośredników turystycznych (jeżeli posiada) Z/34/2020

2. Forma wypoczynku

kolonia

zimowisko

obóz

biwak

inna forma wypoczynku:

3. Termin wypoczynku

Od dnia (dd/mm/rrrr) 01/08/2022 do dnia (dd/mm/rrrr) 08/08/2022

4. Rodzaj zakwaterowania wypoczynku

wypoczynek w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach turystycznych

X

X

X



wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku

wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej

wypoczynek o charakterze wędrownym

1. Nazwa obiektu "kompleks Leśny" - szeregowiec 1 i 2 na terenie Grand Chotowa Hotel
SPA&ESORT

2. Adres/miejsce lokalizacji wypoczynku: województwo, powiat, gmina,
miejscowość, ulica, nr budynku/lokalu, kod pocztowy (lub inne określenie
lokalizacji - dot. obozów pod namiotami, biwaków), numer telefonu, faksu

CHOTOWA 87 C GRABINY 39-217

3. Warunki sanitarno higieniczne w obiekcie/miejscu bez stałej infrastruktury

3a. Woda

 bieżąca

 zimna

 ciepła

 inna

3b. Sanitariaty
liczba umywalek 8
liczba ustępów 8
liczba natrysków 8

 oddzielne pomieszczenia dla chłopców i dziewcząt

3c. Wydzielone pomieszczenia/miejsca na

 pranie/suszenie mokrej odzieży

 sprzęt porządkowy i środki czystości

 przechowywanie brudnej i czystej bielizny pościelowej

 odpady komunalne

3d. Zaopatrzenie w środki czystości

 papier toaletowy

 mydło w płynie

 ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk

 kosze na śmieci

3e. Opis sposobu żywienia

 na miejscu

 kuchnia

 jadalnia

inne

4. Informacja o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej

4a. Znajomość danych teleadresowych, godzin przyjęć oraz zakresu świadczeń
opieki zdrowotnej właściwego świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń
opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 581, z późń. zm.)

TAK

4b. Umowa zawarta o udzielanie świadczeń opiek zdrowotnej

 z lekarzem

 z pielęgniarką

 z ratownikiem medycznym

 inne ......

4c. Wydzielony gabinet lekarski NIE

4d. Wydzielony gabinet pielęgniarski NIE

4d. Wydzielona izolatka TAK

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X



5. Bezpieczne korzystanie z wyznaczonych obszarów wodnych

 kąpielisko

 miejsce wykorzystywane do kąpieli

 pływalnia
inne ....

5. Bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach
narciarskich

 góry

 parki narciarskie

 półki ćwiczebne

 narciarskie trasy biegowe

 narciarskie trasy zjazdowe

 nartostrady

5. Informacje o liczbie uczestników wypoczynku

5a. Łączna liczba uczestników wypoczynku, w tym: 60

- powyżej 10 roku życia 51

- poniżej 10 roku życia (i w wieku 10 lat ) 9

5b. Niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0

5c. Dodatkowe informacje o uczestnikach wypoczynku (w szczególności o uczestnikach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

6. Ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku

SZCZEGÓŁOWY PLAN DNIA OBOZU SPORTOWEGO

07:00 – POBUDKA 

07:20-08:00 Czas na ubranie się , toaleta poranna 

08:00-08:45 Śniadanie – dyżury , zachowanie odpowiedniej odległości przy jedzeniu .

08:45-09:00 Przedstawienie planu dnia , przypomnienie zasad obowiązujących na obozie, 
wysłuchanie ewentualnie uwag i pytań uczestników .

09:00-09:15 Przygotowanie się do treningu 

09:30-11:00 Trening piłkarski.

11:00-11:20 Czas na umycie się po treningu .

11:20-13:00 Czas na odpoczynek po treningu oraz omówienie kultury i zasad BHP podczas posiłku 

13:00-14:00 Obiad 

14:00-15:00 Odpoczynek na terenie ośrodka z zachowaniem zasad panujących w ośrodku .

15:00- 17:30 Gry i zabawy na terenie ośrodka 

17:30-17:45 Przygotowanie do treningu

18:00-19:30 Trening w grupach dostawany do wieku zawodników , ewentualnie gry zespołowe- Talentiada lub sparingi .

19:30 -20:00 Przygotowanie do kolacji.

20:00-20:30 Kolacja 

20:30- 21:00 Czas na porządki dla grupy .

21:00-21:20 Odprawa dla wszystkich grup , omówienie kończącego się dnia .
21:20-22:00 Toaleta wieczorna , czas na telefon do rodziców .
22:00-06:00 Cisza nocna

X



7. Informacje o kadrze wypoczynku

7.1 Funkcja - kierownik wypoczynku

Informacja o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1, 3-5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późń. zm.), zwanej
dalej "ustawą"

1) Imię i nazwisko MATEUSZ RYŚ

2) Numer telefonu 602768138

3) Informacja o niekaralności  zaświadczenie z dnia 06/10/2021

4) Ukończone 18 lat TAK

5) Co najmniej wykształcenie średnie TAK

6) Ukończony kurs na kierownika wypoczynku TAK

7) Co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań
dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych,
uzyskane w okresie ostatnich 15 lat

Nie dotyczy ***

* Warunek nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w
Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
** Warunek nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza
lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej
funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
*** Warunek nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej
funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej.

7.2 Funkcja - wychowawca wypoczynku

Informacja o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 92p ust. 2, 3 i 6 ustawy

L.p. Imię i nazwisko Informacja o niekaralności Ukończone 18
lat

Co najmniej wykształcenie
średnie

Ukończony kurs na wychowawcę
wypoczynku

1. MIROSŁAW SMOLEŃ zaświadczenie z dnia
29/06/2022 TAK TAK Nie dotyczy **

2. ŁUKASZ BUKOWIEC zaświadczenie z dnia
06/07/2022 TAK TAK Nie dotyczy **

3. MARCIN
WOJCIESZCZAK

zaświadczenie z dnia
23/09/2021 TAK TAK Nie dotyczy **

4. DARIUSZ MROŻEK zaświadczenie z dnia
22/09/2021 TAK TAK TAK

* Warunek nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w
Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
** Warunek nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają
wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.), oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej
funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej oraz osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki
kwalifikowanej oraz instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

7.3. Trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas
wypoczynku1

Informacja o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Ukończone 18
lat

Co najmniej wykształcenie
średnie Wiedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowania zajęć

X



B. Wykaz dokumentów dołączonych do zgłoszenia wypoczynku

L.p. Nazwa dokumentu
1 Opinia Państwowej Straży Pożarnej ("kompleks Leśny" - szeregowiec 1 i 2 na terenie Grand Chotowa Hotel SPA&ESORT)

C. Oświadczenie organizatora

1. Oświadczam, że posiadam kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku warunków, o których mowa w art.
92p ust. 1–6 i art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, potwierdzone przeze mnie za zgodność z oryginałem.

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

(data, czytelny podpis organizatora wypoczynku)
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