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REGULAMIN SZKOŁY MAŁEGO KADETA 

 

      

ZATWIERDZAM 

 

 

ks. kpt. dr Krzysztof Deja 

Dyrektor 

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 

w Henrykowie 

Henryków, 25.06.2021 r. 

 

 

 

Regulamin 

Szkoły Małego Kadeta 

dla klas szkół podstawowych  

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Organizator: 

por. mgr Robert Garbocz – oficer 6. Brygady Desantowo – Szturmowej z Krakowa – 

kierownik szkolenia, 

płk mgr inż. Jan Deja – oficer i wykładowca WSOWLąd we Wrocławiu – instruktor, 

ks. kpt. dr Krzysztof Deja – kapelan wojskowy 1 RDD we Wrocławiu – instruktor, 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie. 

 

Uczestnicy: 

1. W „Szkole Małego Kadeta” mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych. 

2. Do udziału w „Szkole Małego Kadeta” może zgłosić Rodzic lub opiekun prawny 

dziecka.  

3. Wiek uczestników: od 8 do 14 roku życia.   

4. Rodzice lub opiekunowie prawni odpowiadają za znajomość przez swoje dzieci  

a. Regulaminu i szczegółowego programu; 

b. Zasad i warunków bezpieczeństwa w czasie odbywania zajęć. 
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Terminy: 

1. Zajęcia odbywają się cyklicznie przez cały rok szkolny 2021/2022 raz w miesiącu 

w 3. niedzielę miesiąca począwszy od 19 września 2021 r.  

2. Jeżeli data zajęć pokrywać się będzie z feriami zimowymi organizator powiadomi 

zainteresowanych o zmianie terminu z miesięcznym wyprzedzeniem. 

3. Zajęcia odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.  

4. Jest możliwość zorganizowania kilkudniowego szkolenia w okresie feryjnym po 

wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi.  

 

Wyposażenie zawodników:  

Umundurowanie i sprzęt:  

1. Ubiór sportowy dostosowany do warunków meteorologicznych. 

2. Buty pełne na podeszwie z protektorem, sznurowane lub sportowe. 

3. Mały plecak, rękawiczki, czapka, ubranie przeciwdeszczowe.  

 

Wymagana dokumentacja:  

1. Aktualna legitymacja szkolna/dowód osobisty (opiekun);  

2. Aktualne ubezpieczenie uczestnika zajęć NNW;  

3. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w konkurencjach objętych zawodami (załącznik nr 1 do 

regulaminu);  

4. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udzielenie ewentualnej pomocy 

ambulatoryjnej (załącznik nr 2 do regulaminu);  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do regulaminu). 

 

Uzgodnienia organizacyjne:  

1. Przyjazd uczestnika odbywa się na koszt własny. 

2. Organizator zapewnia jeden posiłek, sprzęt potrzebny do realizacji zajęć, 

instruktorów, opiekę dla osób wymienionych w zgłoszeniu do zajęć.  

3. Udział w zawodach jest płatny: 65pln/zajęcia.  

4. Zajęcia odbywają się w godzinach od 09:00 do 15:00. Istnieje możliwość 

wydłużenia czasu zajęć ze względu na charakter ćwiczeń.  

5. Jest możliwość uczestniczenia w dniu szkoleniowym we Mszy Świętej w kaplicy 

szkolnej o godz. 08:30.  

6. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu 

z rodzicem/opiekunem prawnym.  

 

 



 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. E. Bojanowskiego w Henrykowie                       Strona 3 z 7 
 

REGULAMIN SZKOŁY MAŁEGO KADETA 

 

 

Założenia:  

1. Zajęcia mają na celu propagowanie zdrowego trybu życia, wartości 

patriotycznych oraz włączają się w program aktywnego powrotu do szkoły po 

okresie pandemii.  

2. Zajęcia będą odbywały się w terenie leśnym, górzystym, wodnym bez względu 

na warunki atmosferyczne. 

3. Przebieg zajęć oraz tematyka będzie dostosowana do predyspozycji wiekowych 

uczestników. 

4. Charakterystyka zajęć będzie dostosowana do warunków atmosferycznych oraz 

siły, sprawności uczestników. 

5. Zajęcia mają na celu budowanie kondycji fizycznej, podniesienia ogólnej 

sprawności, budowanie charakteru, odpowiedzialności oraz nauczenia 

współpracy w drużynie.  

 

Ramowy przebieg zajęć: 

1. Elementy musztry indywidualnej i zespołowej, 

2. Taktyczny tor przeszkód – Tor Tygrysa (konkurencje sprawnościowe), 

3. Strzelanie z karabinka pneumatycznego, 

4. Rzut granatem RG-42, 

5. Terenoznawstwo, 

6. Elementy alpinistyki, 

7. Elementy taktyki ogólnej z wykorzystaniem paintball'a, 

8. Szkolenie SERE (sztuka przetrwania, budowanie szałasów, rozpalanie ogniska, 

filtrowanie wody, przeprawa na linie) 

9. Działania taktyczne na wodzie z wykorzystaniem pontonu i łodzi motorowej,  

10. Sztuka kamuflażu,  

 

Kierownik 

 

 

por. mgr Robert Garbocz 
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Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w konkurencjach objętych zawodami.  

2. Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udzielenie ewentualnej 
pomocy ambulatoryjnej.  

3. Załącznik nr 3 – Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych 
osobowych.  
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Załącznik nr 1 

 

………………………dnia …………… 2021 r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH 

do udziału zajęciach Szkoły Małego Kadeta 

 

 

Ja, ……………………………………………………………………………… oświadczam, 
  (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

że u mojego dziecka .………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
nr PESEL …………………………….., 

 
 

nie stwierdzam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Szkole Małego Kadeta 

organizowanej w Katolickim Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda 

Bojanowskiego w Henrykowie.  

 

 

 

 

……………………………………………… 
(czytelny podpis uczestnika) 

 

 

 

 
………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2 

 

………………………dnia …………… 2021 r. 

 

 

 

 

ZGODA  

NA UDZIELENIE POMOCY AMBULATORYJNEJ 

 

 

Ja, ……………………………………………………………………………… wyrażam 
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

zgodę na udzielenie pomocy ambulatoryjnej mojemu dziecku ………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 
 
nr PESEL …………………………….., jeśli taka potrzeba zaistnieje, w trakcie Szkoły 

Małego Kadeta w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. Edmunda 

Bojanowskiego w Henrykowie 

 
 

 
 

 

……………………………………………… 
(czytelny podpis uczestnika) 

 

 

 

 
………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 3 
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……………………………..dnia ………….. 2021 r. 

 

ZGODA  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

……………………………………………………………………………...……………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

Nr PESEL …………………………………………………., 

ucznia szkoły…………………………………………………………………………………………………….…………. 

w celu jego udziału w Szkole Małego Kadeta. Dane będą zebrane  

i przetwarzane przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda 

Bojanowskiego w Henrykowie. 

 

1. Administratorem Danych jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego  

w Henrykowie reprezentowane przez ks. kpt. dr. Krzysztofa Deję.  

2. Kontakt z inspektorem danych osobowych: mailowo – henrykow@archidiecezja.wroc.pl  

lub telefonicznie 74 810 50 50. 

3. Celem zbierania danych jest umożliwienie udziału dziecka w ww. przedsięwzięciu, w tym umożliwienie 

wstępu na teren szkoły. 

4. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do udziału dziecka w przedsięwzięciu, a ich odmowa 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości jego zgłoszenia. 

5. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim w żadnym innym celu, niż udział  

w przedsięwzięciu oraz zgodnie z przepisami prawa. 

6. Dane obejmują wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas przedsięwzięcia,  

a zgoda obejmuje zamieszczenie go w razie potrzeby w Internecie, mediach społecznościowych oraz 

prasie i telewizji. Wizerunek będzie wykorzystywany tylko  

i wyłącznie w celach relacjonowania i promocyjnych przedsięwzięcia. Oświadczenie w tej kwestii 

utrzymuje ważność również po zakończeniu przedsięwzięcia, aż do odwołania zgody. 

7. Przysługuje mi prawo do: 

a. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

b. Wglądu w dane osobowe mojego dziecka, i możliwość ich poprawiania, 

c. Odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

 

Oświadczam iż zapoznałem/am się z Regulaminem Szkoły Małego Kadeta  

wrzesień 2021-czerwiec 2022.  
 
 

 
 

……………………………………………… 
(czytelny podpis uczestnika) 

 
 

 
 

………………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

mailto:henrykow@archidiecezja.wroc.pl

