
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA ZIMOWISKA
I. Informacje dotyczące wypoczynku (wypełnia i podpisuje organizator)

1. Forma wypoczynku :
2.Termin wypoczynku :
3. Adres wypoczynku :

II. Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku (wypełnia i podpisuje rodzic)

1. Imię i nazwisko uczestnika :

2. Data urodzenia uczestnika :
PESEL :
3. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów uczestnika lub adres ich pobytu w trakcie zimowiska :
............................................................................................................................................................................
4. Rodzice (opiekunowie) :

imię i nazwisko telefon kontaktowy
ojciec
matka

5.Informację o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o
potrzebach wynikających z niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego :
............................................................................................................................................................................
6.Informacja o stanie zdrowia dziecka :
a) Przebyte choroby (proszę podać, w którym roku życia): odra ................., ospa ............., różyczka ...........,
świnka.........., szkarlatyna.........., żółtaczka zakaźna ..........., choroby reumatyczne........., padaczka ............,
astma ............., choroby nerek ............., inne.....................................................................................................

b) Dolegliwości występujące u dziecka w ostatnim roku (omdlenia, bóle głowy, brzucha, niedosłuch,
krwawienie z nosa, duszności, przewlekły kaszel, katar, anginy i inne)
............................................................................................................................................................................
c) Na co dziecko jest uczulone (proszę podać na co: np. nazwa leku, rodzaj pokarmu) ...................................
............................................................................................................................................................................
d) Jak znosi jazdę samochodem*? .....................................................................................................................
*Jeśli źle, to prosimy o zaopatrzenie np. w aviomarin lub inny lek uzgodniony z lekarzem. e)Czy przyjmuje
stale leki, w jakich dawkach*?
............................................................................................................................................................................
*Jeśli przyjmuje leki, to prosimy o zaopatrzenie uczestnika w ten lek, a sposób dawkowania
prosimy przekazać pisemnie wychowawcy na zbiórce.
f) Czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary .....................................................................................................
g) Czy u dziecka zdiagnozowano objawy ADHD (zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem
uwagi)*? .............................................................................................................................................................
*występowanie ADHD jest przeciwwskazaniem do udziału w koloniach/obozach
h) Inne informacje o zdrowiu uczestnika: ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................................

data ................... podpis rodziców lub prawnych opiekunów ............................



WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH PRZEWIDZIANYCH PROGRAMEM. POTWIERDZAM, ŻE

PODAŁEM (-AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU

WŁAŚCIWEJ OPIEKI PODCZAS ZIMOWISKA. W RAZIE ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA ZGADZAM SIĘ NA

JEGO LECZENIE SZPITALNE, ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE I OPERACJE. WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE

DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA UCZESTNIKA.

data ................... podpis rodziców lub prawnych opiekunów ............................

BI. Decyzja organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w wypoczynku (wypełnia
organizator wypoczynku) : ................................................................................................................
IV. Potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika w miejscu wypoczynku w terminie
zgłoszenia albo informację kierownika wypoczynku o skróceniu tego pobytu
(wypełnia kierownik wypoczynku) : ...................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
V. Informacja i spostrzeżenia wychowawcy dotyczące uczestnika wypoczynku
(wypełnia wychowawca wypoczynku) : .............................................................................................................
............................................................................................................................................................................


