
 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 

INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU   

                                  

1. Forma wypoczynku: OBÓZ JUNIOR AMERICAN SUMMER CAMP 

 

2. Adres placówki:   OWS "Dorota" Czapielsk 51 83-050 Kolbudy 

3. Czas trwania: 27 czerwca – 3 lipca 2021 

 

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

              (miejscowość, data)                 (podpis organizatora wypoczynku) 

 

I. INFORMACJE OSOBISTE   

 

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

2. Data urodzenia......................................... Pesel .................................................. 

3. Adres zamieszkania ............................................................................................. 

………………………..………..…………. Telefon .......................................... 

4. Nazwa i adres szkoły.........................................................................klasa.......... 

5. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku: 

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

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

telefon: .............................                  e-mail: …………………………………… 

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości 1,379   zł  

(słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) 

 

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

       (miejscowość, data)                                    (podpis ojca, matki lub opiekuna) 

II.  INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA 

DZIECKA 
6. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 

szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

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

....... 

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

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

 

7. 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)                                                                                                                       

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

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

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

 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) 

  

III.  INFORMACJA O SZCZEPIENIACH 
  

*wg kalendarza szczepień (zaznaczyć, jeśli zgodne) 

  

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ............., błonica ............................, dur 

.........................., inne .………………......................... 

       

......................................                             ..................................................... 
                       (data)                                (podpis lekarza, matki, ojca lub opiekuna) 

   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części I, II, 

III karty kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia dziecka.  
 

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

        (data)                                                         (podpis matki, ojca lub opiekuna) 

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć (wizerunku dziecka) zrobionych w 

czasie trwania obozu,  tylko i wyłącznie na użytek organizatora w celach 

marketingowych. 

 

Podpis matki, ojca lub opiekuna: …......................................................................... 


