
    

 
VII. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU   DOTYCZĄCE 

UCZESTNIKA 

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

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

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

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

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

 

 
….…………………………………………   ………………………………………………………………… 
 (Data)                                                                                (podpis wychowawcy wypoczynku)                                                                        
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KARTA KWALIFIKACYJNA 
uczestnika wypoczynku 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 

1. Forma  

wypoczynku…………………………………………………………………………………………... 

2. Adres 

ośrodka..................................................................................................................................................... 

3. Termin:…………………………-……………………………………………………. 

Kraj……………………………………………………………. 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
1. Imię i nazwisko uczestnika 

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

2. Imiona i nazwiska rodziców 

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

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

3. Adres zamieszkania 

……………………………………………………:........................................................................................... 

Telefon………………………………… 

4. Rok urodzenia .................................................................... . 

PESEL………………….....................………… 

5. Adres rodziców (opiekunów) w czasie wypoczynku uczestnika 

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

6. Adres e-mail  ……………………………………………… telefon…………………………………….  

Numer paszportu/dowodu osobistego/legitymacji szkolnej, data  ważności  

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

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

7.   Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku wynikających  w szczególności 

z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

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

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



    

8. Informacja o szczepieniach ochronnych z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia                               
z  aktualnym wpisem szczepień 

Szczepienia ochronne (podać rok):  

tężec...............błonica..............dur.................inne........................................ 

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

9. W razie zagrożenia życia dziecka, zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, 
operacje. 

10. Stwierdzam, że podałam(em)wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc                               
w zapewnieniu właściwej opieki dziecku w czasie trwania wypoczynku. 

11. W przypadku ukrycia choroby przewlekłej oraz nie zaopatrzenia dziecka w potrzebne mu leki pokryję 
koszty leczenia. 

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby 
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie                  
z ustawą  o ochronie danych osobowych ). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia              
i realizacji umowy, mogą być przekazywane osobom i firmom uczestniczącym w realizacji usługi. 
 

III.   DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnik kolonii (obozu) zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych 
przez wychowawców, stosować się do regulaminu ośrodka i poleceń wychowawcy. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt i rzeczy wartościowe uczestników. 
3. Uczestnik zobowiązany jest do zabrania odpowiedniego dowodu tożsamości (legitymacja kolejowa                

i legitymacja szkolna). 
4. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego naruszenia 

regulaminu kolonii, obozu uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny 
(rodziców, opiekunów). 

5. Uczestnik za pośrednictwem rodziców, opiekunów ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej 
winy szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów usunięcia w sposób określony przepisami prawa 
miejsca pobytu. 

 
 

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

                                              ( data)                                     podpis Rodziców/Opiekuna/pełnoletniego uczestnika 

     
 

 

IV. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA DO 
UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 

Postanawia się: 

zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

…………        odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 

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

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

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

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

……………………………..   ……………………………………………… 

                 (data)                                                                              (podpis organizatora wypoczynku) 
 
 
V. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA POBYTU UCZESTNIKA W MIEJSCU 

WYPOCZYNKU 
Uczestnik przebywał  
 
..........................................................................................................................................................                            
(forma i adres wypoczynku) 
 
Od dnia.......................20…….r  do dnia...........................20.......r. 

 ….………………………                                                          …………………………………… 
 (Data)                                                                                (podpis kierownika wypoczynku)                                                                        
 
VI. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA W CZASIE TRWANIA 

WYPOCZYNKU ORAZ CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 
Zachorowania, urazy, leczenie 

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

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

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

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

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

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

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

   …………………………   ………………………………………………                           
 (Data)                                                                                (podpis kierownika wypoczynku)                                                                        
 


