
VII. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA
Postanawia się:
1.Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek
2.Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze 
względu: ......................................................................................................

…..........................                             …................................
                     (data)                                                                                               (podpis)

VIII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU
UWAGI I SPOSTRZEŻENIA
Dziecko przebywało na letnim obozie taneczno-akrobatycznym 
w Hotelu Manor w Olsztynie od dnia 16.08 do 27.08.2017r
Uwagi i spostrzeżenia wychowawcy (kierownika lub instruktora) o dziecku
podczas trwania wypoczynku: 
…....................................................................................................................
........................................................................................................................
.....................................................................................
…..............................                                ….......................................
         (miejscowość, data)                                                                      (podpis wychowawcy-instruktora)

IX. IFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE
TRWANIA WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu
itp.)

....................................................................................................................... 
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji 
dziecka

......................................                                .................................................
           (miejscowość, data)                                                              (podpis lekarza lub pielęgniarki placówki)

KARTA KWALIFIKACYJNA
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

LETNI OBÓZ S.T. „STOP AND GO”

I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku: Obóz Taneczno - Akrobatyczny
2. Adres: Hotel „MANOR” Olsztyn ul. Kanarkowa 47
3. Czas trwania wypoczynku: 16-27.08.2017r. (12 dni)

....Warszawa, 14.03.2017....      ….............................................
                  (Miejscowość, data)                                            (podpis organizatora)

II. WNIOSEK RODZICÓW(OPIEKUNÓW)                               
O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK
1. IMIĘ I NAZWISKO

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

2. DATA URODZENIA..............................................................
PESEL DZIECKA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. ADRES ZAMIESZKANIA: .....................................................
MIEJSCOWOŚĆ...........................TELEFON............................

4. NAZWA I ADRES SZKOŁY...................................................

...................................................................KL............................



 5. ADRES RODZICÓW (OPIEKUNÓW) DZIECKA
PRZEBYWAJĄCEGO NA WYPOCZYNKU:
ADRES:......................................................................................
TELEFONY KONTAKTOWE:.....................................................

……………………………….                            …...........................................
                         (data)                                                                            (podpis rodziców lub opiekunów)

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE 
ZDROWIA DZIECKA
(np. na co dziecko jest uczulone, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy
nosi aparat ortodontyczny, itp. Należy wymienić ewentualne dolegliwości:

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

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

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

Jak dziecko znosi jazdę samochodem: DOBRZE / ŹLE

STWIERDZAM, ŻE WPISAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI 
INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE W ZAPEWNIENIU 
WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU. W 
PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA, 
WYRAŻAM ZGODĘ NA HOSPITALIZACJĘ DZIECKA PO 
TELEFONICZNYM POWIADOMIENIU.

.......................................                             ...................................................
                    (data)                                                                               (podpis rodziców lub opiekunów)

IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
lub przedstawienie ksero książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec.......................,błonica..................
dur......................., inne..................................................................................

.......................................... ............................................................................
                        (data)                                                         (podpis i pieczęć pielęgniarki lub lekarza)

V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU
…..........................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................. ...............................
....................................................................

…........................................                                                         …..................................................................
               ( data )                                                                                 (podpis wychowawcy lub opiekuna)

VI. OŚWIADCZENIE - ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW 
(OPIEKUNÓW)

Wyrażam zgodę na udział (imię córki/syna) ..........................................................
w obozie w terminie 16-27 Sierpnia 2017
Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z programem i regulaminem uczestnika oraz, że 
córka/syn będzie przestrzegać regulaminu.

2. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nieprzestrzegania regulaminu 
Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z organizatorem może podjąć decyzję 
o usunięciu dziecka z wypoczynku na koszt rodziców.

3. Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody 
wyrządzone przez moje dziecko.

4. Przyjmuję do wiadomości, że organizator nie zwraca kosztów                
za niewykorzystane dni pobytu.

5. Przyjmuję do wiadomości, że organizator nie ponosi odpowiedzialności 
materialnej za zagubione rzeczy (wszystkie wartościowe rzeczy oraz 
pieniądze można zdeponować u wychowawcy)

6. Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka                  
w internetowych relacjach z „życia obozowego”.

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie
kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia dziecka.

.....................................                                        ..........................................
                     (data)                                                                                    (podpis rodziców lub opiekunów)


