
KARTA KOLONIJANA - KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
Dotyczy Kolonii i Obozów w Bieszczadach w OW Solinka

Uwaga! Termin oddania karty kolonijnej – do 21 dni  przed rozpoczęciem koloni . Kartę należy odesłać zwrotnym
mailem, a oryginał zabrać ze sobą na obóz.

I. Informacja organizatora wypoczynku

Rodzaj wypoczynku: KOLONIE/OBÓZ        Nazwa ośrodka: Ośrodek Wypoczynkowy Solinka w Bukowcu

Termin: ………………………………….   Profil obozu: ………………………………………………..

 

II. Wniosek rodziców (opiekunów) o skierowanie dziecka na kolonię

Imię i Nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania / zameldowania dziecka: ………………………………………………………………………………………………….

Data urodzenia dziecka: ……………………………………………….. PESEL DZIECKA: …………………………………………………

Dane dotyczące rodziców (opiekunów) dziecka:

Imię i nazwisko ojca: …………………………………………………. Telefon kontaktowy ojca: …………………………………………..

Imię i nazwisko matki: ……………………………………………….. Telefon kontaktowy matki: …………………………………………

Adres rodziców podczas pobytu dziecka na koloni: ……………………………………………………………………………………………

……………………….                            ……………………………………………….. 
              Data                                        Podpis rodzica / opiekuna

III.  Informacja rodziców (opiekunów) o dziecku
Informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku:

Dziecko jest*:  nieśmiałe,  ma trudności  w nawiązywaniu  kontaktów,  jest  nadpobudliwe,  inne informacje  o usposobieniu  i  zachowaniu

dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Dziecko jest/ nie jest uczulone * na – proszę podać:………………………………………………………………………………………

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

 Dziecko zażywa leki na stałe/ doraźnie* - jakie? Proszę podać sposób dawkowania:

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

W przypadku, gdy dziecko przyjmuje przed wyjazdem (lub na stałe) lekarstwa, poinformuję o tym wychowawcę i przekażę pisemną 
informację o dawkowaniu wraz z lekarstwami.

 Dziecko nosi *: okulary, soczewki kontaktowe, aparat ortodontyczny, wkładki ortopedyczne, inne aparaty: 

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

Jazdę samochodem dziecko znosi dobrze/ źle*

Inne uwagi o zdrowiu dziecka (dieta).

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

Dane o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie kserokopii  książeczki zdrowia z aktualnym wpisem 
z szczepień) 
Szczepienia ochronne (podać rok):  tężec…………., dur……………, błonnica……….., inne…………………

     ………………….                                                                …………………………………………..
             Data                                                                               Podpis rodzica/opiekuna



W razie zagrożenia życia/choroby dziecka/urazów  zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 

diagnostyczne i operacje.

……………………….                ……………………………………………….. 
              Data                    Podpis rodzica / opiekuna

OŚWIADCZAM,  ŻE  PODAŁEM  /  PODAŁAM  WSZYSTKIE  ZNANE  MI  INFORMACJE  O  DZIECKU,
KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU MU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU NA KOLONII
ORAZ, ŻE NIE MA PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU DZIECKA W IMPREZIE.

……………………….                ……………………………………………….. 
              Data                    Podpis rodzica / opiekuna

                                             
IV. Decyzja o kwalifikacji uczestnika (uzupełnia organizator)

Postanawia się:
       Zakwalifikować  dziecko do udziału w  wypoczynku.

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

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

V. Potwierdzenie Pobytu Dziecka w placówce wypoczynku

Dziecko przebywało na kolonii w ośrodku Solinka – Bukowiec 80 od dnia…………… do dnia………………….202 .... r.

........................    ........................................................................................
      (data)                                  (czytelny podpis kierownika placówki wypoczynku)

VI. Informacje o stanie zdrowia dziecka w czasie pobytu w placówce wypoczynku  (dane o zachorowaniach, urazach, 
leczeniu itp.) 

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

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

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

  ........................    ........................................................................................
         (data)                (czytelny podpis kierownika placówki wypoczynku)

VII. Uwagi i spostrzeżenia wychowawcy – instruktora o dziecku podczas pobytu w placówce wypoczynku 
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

........................    ........................................................................................
         (data)                (czytelny podpis wychowawcy wypoczynku)

* Niepotrzebne skreślić
** Wpisać tak lub nie


