Załącznik nr 3
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU
letni obóz sportowy
1. Forma wypoczynku .................................
Ośrodek Wypoczynkowy SKALNIK, Borowice 19, 58-564 Borowice
2. Adres ...........................................
28.07 do .......................
4.08.2019
3. Czas trwania wypoczynku od ...............
(miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku)
_______________________________________________
II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA
NA WYPOCZYNEK
1. Imię i nazwisko dziecka ..................................
2. Data urodzenia .................................................................................
3. Adres zamieszkania .............................................................................
telefon ...........
4. Nazwa i adres szkoły .............................................................................
…………………………………………………………………………………
klasa ..........
5. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku:
........................................................................................................................
......................................... telefon ...........
Zobowiązuje się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka .
………………………
………………………………………
(miejscowość, data) (podpis ojca, matki lub opiekuna)
_________________________________________________
III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje
stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE
O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI
DZIECKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU.
....................... . . . . . . . . . . . . . . . .
(data) (podpis matki, ojca lub opiekuna)
____________________________________________________________
IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
2
lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ........................................,
błonica ....................................., dur ..............................., inne .............................
.................... .............................
(data) (podpis lekarza, matki, ojca lub opiekuna)
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_______________________________________________________

V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy wypełnia rodzic lub opiekun)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
........................ ................................
(data) (podpis wychowawcy lub rodzica -opiekuna)
_____________________________________________________________
VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA
Postanawia się:
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek
2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek
ze względu: .......................................................................................................
..........................................................................................................................
...................... .......................
(data) (podpis)
_____________________________________________________________
VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU
Dziecko przebywało na .................................................................
(forma i adres miejsca wypoczynku)
od dnia .......................... do dnia .......................... 2013r.
........................ .......................................................
(data) (czytelny podpis kierownika wypoczynku)
____________________________________________________________
VIII. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA
WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji
dziecka
....................... .................................
(miejscowość, data) (podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę
medyczną podczas wypoczynku)
_____________________________________________________________
IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU
PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
....................... .................................
(miejscowość, data) (podpis wychowawcy-instruktora)
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_____________________________________________________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III,
IV i VIII karty kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia dziecka.
....................... . . . . . . . . . . . . . . . .
(data) (podpis matki, ojca lub opiekuna)

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZGRUPOWANIU
1. Uczestnik zgrupowania zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w
obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu ( m. in. przepisy bhp, ppoż., regulamin kąpieli,
kolonii ) oraz do przestrzegania poleceń kadry (wychowawców, kierownika i ratownika)
2. Uczestnik zgrupowania zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną oraz dostarczyć
kompletnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną opiekunowi/kierownikowi zgrupowania przed rozpoczęciem
się obozu
3. Uczestnik zgrupowania jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu,
palenia papierosów, używania i posiadania narkotyków lub innych środków odurzających.
4. Uczestnik zgrupowania jest zobowiązany są do:
- nie oddalania się z terenu zakwaterowania lub miejsca zajęć
- utrzymywania porządku na terenie zgrupowania
- brania czynnego udziału w zajęciach programowych
-zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami kultury i współżycia społecznego.
5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego
podczas podróży i pobytu na miejscu.
6. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, rzeczy osobiste).
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, środki płatnicze
oraz inne rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu.
8. W przypadku naruszenia regulaminu zgrupowania , a w szczególności : wandalizmu, umyślnej dewastacji
ośrodka, spożywania alkoholu, palenia papierosów, posiadania i używania narkotyków oraz samowolnego
opuszczania ośrodka Uczestnik może być wydalony ze zgrupowania na koszt rodziców
W takim przypadku uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń, natomiast
kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice.
Ja, niżej podpisany oświadczam, że warunki uczestnictwa na zgrupowaniu są mi znane

.......................................................

.................................................................

Podpis Rodziców (Opiekunów)

Podpis Uczestnika kolonii
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