
  
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU   

   
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU   
   
1. Forma wypoczynku: kolonia        
2. Termin wypoczynku: 4-14.07.2022 / 15-25.07.2022 (skreślić niewłaściwe)  
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: Ośrodek kolonijno-wypoczynkowy „Stoltur” ul. Bursztynowa 29,  

72-350 Niechorze  

   
  ............................................................                                        .........................................................................   
  (miejscowość, data)                                     (podpis organizatora wypoczynku)   

  
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU   
   
1. Imię (imiona) i nazwisko   
……………………………………………………………………………………………..………………  

2. Imiona i nazwiska rodziców   
……………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………….  
3. Data urodzenia  ………………………………………………………………………….……………………….   
4. Numer PESEL uczestnika wypoczynku      

                                 

5. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..………………………..   

6. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców3)   

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

…………………………………………………………………………………………………………………..  
7. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku,  w czasie 

trwania wypoczynku ………………………………………………………….…………   
8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających 

z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym   
……………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………  
9. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik 

jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny 
lub okulary)    

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………  
oraz o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem  

szczepień):   

 tężec ……………………………  błonica  …………………….……  inne  

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

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

  (data)                                    (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)   

  



III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA  WYPOCZYNKU 
DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU    
Postanawia się1):   

    zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek   
    odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu   

......................................................................................................................................................................  
  
  .....................................                         .........................................................................   
  (data)                       (podpis organizatora wypoczynku)   

  
IV.  POTWIERDZENIE  PRZEZ   KIEROWNIKA   WYPOCZYNKU   POBYTU  

 UCZESTNIKA  WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU    
   
Uczestnik przebywał ..................................................................................................................................................   

(adres miejsca wypoczynku)   od dnia (dzień, miesiąc, rok) 
......................................... do dnia (dzień, miesiąc, rok) .............................................    

  .....................................                                              .........................................................................   
              (data)                                        (podpis kierownika wypoczynku)   

  
V.  INFORMACJA   KIEROWNIKA   WYPOCZYNKU   O   STANIE   ZDROWIA  

 UCZESTNIKA  WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH 
PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE     

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

…………………………………………………………………………………………  

  

  ............................................................                                  .........................................................................   
  (miejscowość, data)               (podpis kierownika wypoczynku)   

  
VI.  INFORMACJA I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE POBYTU 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU    
................................................................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................   

   
   

  ............................................................                  .........................................................................   
  (miejscowość, data)                  (podpis wychowawcy wypoczynku)   

   
    Oświadczenie rodzica (-ów)/opiekuna (-ów) prawnych dziecka  

  
1. Oświadczam, że niniejszym podałem (-am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w 

czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku.  
2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka na zajęciach w parku linowym, jeździe na rowerze, innych  
..................................................................................................  
3. Zobowiązuję się do dnia 15 czerwca 2022 r. do pokrycia kosztów pobytu dziecka na kolonii - 1860 zł.  
4. Zobowiązuję się do pokrycia strat powstałych w mieniu organizatora wypoczynku, przewoźnika, placówce wypoczynku lub innych uczestników 

kolonii, a powstałych w wyniku umyślnego działania dziecka.  
5. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na umieszczenie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej organizatora wypoczynku, FB oraz 

robienie zdjęć w celach pamiątkowych  
  

.........................................................................................  
(data)                                                   (podpis obojga rodziców/ opiekunów  prawnych)  

  
Proszę o wystawienie faktury  Tak/ Nie Dane 

do faktury:  



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                  
REGULAMIN OBOZU  

1.Ze względów bezpieczeństwa uczestnik obozu zobowiązany jest przestrzegać regulamin kolonii i ośrodka w którym się znajduje oraz obostrzeń 
związanych z COVID-19.  

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz oddalania się z ośrodka bez zgody wychowawcy.  

3..Uczestnicy obozu zobowiązują się do czynnego udziału w programie obozu.  

4.W ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz  palenia papierosów, innego otwartego ognia, spożywania alkoholu, środków odurzających oraz ich 
posiadania, używania wulgaryzmów.  

5.Uczestnicy obozu zobowiązani są  do przestrzegania zasad pożycia społecznego,  dbania o ład i porządek. Rodzice ponoszą finansową 
odpowiedzialność za szkody, powstałe w skutek działań dziecka podczas podróży oraz trwania obozu.  

6.. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i rzeczy wartościowe zniszczone lub zagubione przez dzieci.  

7.W przypadku rażącego złamania regulaminu, uczestnik może zostać wydalony z kolonii, bez możliwości zwrotu kosztów .  

Ja poniżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Przyjmuję do wiadomości , 
że w przypadku wcześniejszego wyjazdu dziecka , koszty kolonijne  nie ulegają zwrotowi.  

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

Podpis obojga rodziców                                                                   Podpis uczestnika  

ZGODA NA LECZENIE ORAZ PODAWANIE LEKÓW  

Wyrażam/-my zgodę na wykonanie niezbędnych badań i udzielenie niezbędnych świadczeń zdrowotnych mojemu dziecku podczas pobytu na 
kolonii. W  przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka  wyrażam/-my zgodę na jego leczenie: szpitalne , operacje. Upoważniam kadrę kolonii 
do podawania leków mojemu dziecku zgodnie ze wskazaniami lekarza lub  naszymi zaleceniami. . W razie uzasadnionej potrzeby wyrażam zgodę 
na badanie dziecka na obecność środków odurzających/alkoholu w organizmie.  

Wyrażam/ -my  zgodę na udzielanie kadrze kolonii wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka oraz do przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.  

  

Podpis obojga  rodziców/opiekunów prawnych: ……………………………………………………….  

  
  


