
VII Informacja Pielęgniarki o szczepieniach. 
(lub dołączenie kserokopi książeczki zdrowia z aktualnym wpisem 
szczepień) 
 
Szczepienia ochronne (podać rok): 
 tężec ...................... 
 błonica.................... 
 dur.......................... 
 inne......................... 
 
 
           ........................                     .................................... 
            Kraków data                                         Podpis pielęgniarki 
 
 
 
 

VIII 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, okulary lub inne uwagi). 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.......................................................................................................... 
Stwierdzam, że podałam (em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 
zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku.     
 

     ........................                     ........................................... 
                    data                                    Podpis matki, ojca lub opiekuna 

 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU 

 

I Informacja Organizatora Wypoczynku 
Forma placówki wypoczynku: CENTRUM	  AKTYWNEGO	  WYPOCZYNKU	  
Borek	  302,	  32-‐765	  Rzezawa	  
TELEFON	  RECEPCJA	  	  +48	  14	  615	  27	  00	  
MAIL	  RECEPCJA:	  recepcja@centrumborek.pl	  
Czas trwania: 29.06.2014 do  06.07.2014 
   
Kraków dnia 20.03.2014                    ....................................                                                                              
                                                                                          Podpis organizatora wypoczynku 
 

II  Wniosek rodziców (opiekunów) o skierowanie dziecka 
na placówkę wypoczynku. 
 

1. Imię i nazwisko   ......................................................................... 
 

2. PESEL................................................................................................ 
 

3. Nr prac. książeczki ubezp. matki lub ojca .................................... 
 

4. Adres zamieszkania .............................................  telefon............... 
 

     Telefon komórkowy  ............................inny telefon........................ 
 

5. Nazwa i adres szkoły .................................................klasa ............ 
 

6. Adres rodziców ( opiekunów ) w czasie pobytu dziecka w 
placówce wypoczynku:..................................................................... 

 

7. Imię i nazwisko ojca ........................................................................ 
nazwa i adres zakładu pracy............................................................ 
stanowisko........................................................................................ 
 

8. Imię i nazwisko matki...................................................................... 
nazwa i adres zakładu pracy............................................................ 
 stanowisko........................................................................................ 
 

9. Zobowiązuje się do uiszczenia kosztów pobyty dziecka za obóz 
taneczny. 

 

Kraków dnia........................               ............................................... 
                                                           Podpis ojca, matki lub opiekuna 

 

 



III. Informacja o dziecku wychowawcy klasy  
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy - 
wypełnia rodzic lub opiekun) 
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
 
Kraków dnia........................                     .................................... 
                                                                       Podpis wychowawcy 
 

 
 
 
IV  Decyzja o kwalifikacji uczestnika  
 
Postanawia się  
 
1. Zakwalifikować i skierować dziecko do udziału w placówce 

wypoczynku. 
2. Odmówić skierowania dziecka na placówkę wypoczynku ze względu 

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

.............................................................................................. 
 
     ........................                                 .................................... 
               data                                                                                   Podpis  
 
 

 VI Regulamin obozu 
 
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu oraz  wszystkich 

poleceń  trenerów i wychowawców.  
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą nr książeczki lub inny numer 

dokumentu uprawniającego do bezpłatnego leczenia oraz aktualną legitymację 
szkolną. 

3. Uczestnik może posiadać telefon komórkowy w trakcie trwania obozu tylko w 
czasie wyznaczonych na obozie godzin dziennych. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy, 
rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu 
oraz w środkach transportu. 

5. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu, uczestnik zostanie wydalony z 
placówki na koszt własny (rodziców, opiekunów). W przypadku wydalenia 
uczestnika obozu, rodzice (lub inne upoważnione przez nich osoby) zobowiązani są 
do odbioru dziecka najpóźniej w następnym dniu po naruszeniu reguł obozu. W 
takim przypadku nie ma możliwości zwrotu kosztów dalej trwającego obozu.  

6. Poważnym naruszeniem reguł obozu jest: picie alkoholu, palenie papierosów, 
samowolne oddalenie się z ośrodka, niebezpieczne zachowania. 

7. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone przez niego w czasie pobytu na obozie tanecznym. 

8. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, 
rzeczy osobiste). 

9. Koszty leków, w przypadku, gdy dziecko jest w trakcie leczenia lub wymagane jest 
podanie leku (antybiotyku) o wartości przekraczającej 20zł, ponoszą rodzice 

10. Niniejsze warunki stanowią część integralna umowy zgłoszenia zawartej z 
FUNDACJA Z PASJA DLA DZIECI. 

11. Uczestnik obozu oraz jego rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na badanie 
alkomatem w czasie trwania obozu. 

 

 
Ja niżej podpisany oświadczam, że warunki uczestnictwa na obozie są mi znane. 
 

Podpis uczestnika obozu: 
 
.................................................... 

     Podpis rodziców (opiekunów)     
 
     .................................................... 

 


