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Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia „Pasja”  

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA 

„OBOZU SPORTOWO- REKREACYJNEGO  

Z ELEMENTAMI TAŃCA” 

Ul. Kółko 15, 07-201 Skuszew, Gmina Wyszków 

 

TERMIN WYPOCZYNKU………………………  - …………………….. 

 

I. WNIOSEK RODZICÓW / OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE 

DZIECKA NA OBÓZ  W NADBUŻAŃSKIM OŚRODKU 

EDUKACYJNYM ul. Szosowa 17, 07-306 Brok 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 

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

2. DATA I MIEJSCE 

URODZENIA.........................................................................WIEK………

lat 

3. NR PESEL 

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

4. ADRES ZAMIESZKANIA: 

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

5. ADRES e-mail: 

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

6. IMIĘ I NAZWISKO MATKI  

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

TELEFON  

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

7. IMIĘ I NAZWISKO OJCA / OPIEKUNA 

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

8. ADRES RODZICÓW / OPIEKUNÓW w czasie pobytu dziecka na 

obozie  

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

 

………………………………………………………………………… 

 

9. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ córki na wyżej wymieniony 

obóz i jego udział we wszystkich zajęciach rekreacji ruchowej. 

10. Stwierdzam, że podałem/em w niniejszej karcie kwalifikacyjnej 

wszystkie znane mi informacje o dziecku które mogą pomóc w 

zapewnieniu mu właściwej opieki. 

11. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że: 

w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu może zostać podjęta 

decyzja o usunięciu dziecka z obozu i odwiezienia do domu na koszt 

rodziców/opiekunów, 

rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody 

wyrządzone przez dziecko. 

12. Informuję, że zapoznałam/em się i w pełni akceptuję regulamin 

(ostatnia strona karty) oraz zgadzam się na wykorzystanie wizerunku 

mojego dziecka. 

13. Zezwalam na przejazd mojego dziecka samochodem prywatnym w 

celu przetransportowania do lekarza lub innej nagłej potrzebie. 

 

 

miejscowość, data i  podpis rodzica/opiekuna 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………..…………………………….. 
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II. INFORMACJA RODZICÓW O DZIECKU I JEGO ZDROWIU: 

 

Dolegliwości lub objawy występujące w ostatnim roku u dziecka np: 

omdlenia, częste bóle głowy, krwotoki z nosa, ataki duszności, anginy itp. 

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

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

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

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

Dziecko jest uczulone lub nie może stosować leków (podać nazwy leku, 

pokarmu, itp.) 

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

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

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

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

Dziecko przyjmuje stale leki (podać lek i dawkę):  

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

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

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

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

Jak znosi jazdę autokarem: dobrze/źle  

Czy dziecko nosi: okulary, szkła kontaktowe, aparat ortodontyczny, 

wkładki ortopedyczne, Inne 

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

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Dziecko jest nieśmiałe, nadpobudliwe, inne informacje o zachowaniu 

dziecka……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

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

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

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

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

Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika 

wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym.  

:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………

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

Inne informacje od rodziców związane z pobytem dziecka na obozie: 

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

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

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

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

 

Nazwa i adres szkoły: 

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

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

tel.:.......................................... 

 

Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, 

które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu 

dziecka w placówce wypoczynku, a w razie zagrożenia zdrowia lub życia 

dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, 

operacje i podawanie leków 

 

III. INFORMACJE O SZCZEPIENIACH i PRZEBYTYCH 

CHOROBACH 

(Wypełnia pielęgniarka lub rodzice na podstawie aktualnej książeczki 

zdrowia) 

Przebyte choroby zakaźne (podać rok) : odra ..........................  

ospa .........................różyczka........................ świnka .........................  
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inne .............................................. 

Szczepienia ochronne:  

Tężec...................błonica ..................... dur ......................... 

Inne…………………………………………………………………. 

uwagi 

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

 

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

 data i podpis pielęgniarki lub podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

IV. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU 

(W przypadku braku opinii wychowawcy klasy wypełnia rodzic lub 

opiekun) 

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

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

V. INFORMACJA O ZDROWIU DZIECKA 

(wypełnia lekarz lub rodzic) 

Potwierdzam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 

czynnego uprawiania sportu i wyrażam zgodę na jego udział w obozie 

sportowo- rekreacyjnym z elementami tańca 

 

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

 data,  podpis i pieczęć lekarza lub rodzica 

 

 Wyrażam zgodę  udział dziecka w zajęciach w parku linowym Ośrodka 

NOE 

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

                                                   data,  podpis i pieczęć lekarza lub rodzica 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz 

ich wprowadzenie do systemów informacyjnych do celów niezbędnych do 

realizacji zadania, monitoringu, ewakuacji i kontroli (zgodnie z ustawą z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 

2135 z póź. Zm.) Przysługuje mi prawo do wglądu moich danych oraz ich 

poprawiania………………………………………………….  

(data i podpis rodzica) 

 

 

 

VI. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE 

POBYTU NA PLACÓWCE WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, 

urazach, leczeniu itp.) 

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

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

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

miejscowość, data i podpis lekarza lub pielęgniarki 

 

 

VII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY - 

INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE 

WYPOCZYNKU: 

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

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

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

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

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

 

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

miejscowość, data i podpis wychowawcy-instruktora 

 

 

 


