
 

 

 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU (wypełnia Organizator) 

1. Nazwa imprezy: KOLONIA/ OBÓZ/ BIWAK/ ZIMOWISKO/ PÓŁKOLONIA (niepotrzebne skreślić) 

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

2. Termin od ............................................ do ......................................................................... 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku ……………………………........…………….…… 

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

 
     ………………………………………..  …………...…………………..……………….………..……… 
           (miejscowość, data)        (pieczątka i podpis organizatora wypoczynku) 
 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

1. Imię (imiona) i nazwisko 

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

2. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów………………………..……………………………….. 

3. Data urodzenia  _  _   -  _  _  -  _  _  _  _    

4. Adres zamieszkania .....................................................................................................…….. 

5. Adres  zamieszkania lub pobytu rodziców/opiekunów: ………………..……………………...……….. 

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

6. Numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów………………………….………………....… 

7. Adres e-mail: ....................................................................................................................... 

8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych uczestnika, w 

 szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

 społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym……………………………………………. 

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

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

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

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



 

 

 

 

9. 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)………… 

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

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

10. Informacja o szczepieniach ochronnych:  

tężec………………………………..……………….…., błonica………………………………..………….……,  

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

(proszę podać rok lub przedstawić książeczkę zdrowia z aktualnym wpisem szczepień) 

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o stanie zdrowia dziecka, które mogą  
pomóc w zapewnieniu właściwej opieki na wyżej wskazanym wypoczynku. Wyrażam zgodę na  
przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do 
 zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku  (zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)). 
 
 .............................................             ………....................…………...……...…… 
          (miejscowość, data)             (podpis rodzica/opiekuna) 
 

III. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  

Postanawia się: 

zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek w terminie od …................. do 

…………………...…... 

odmówić uczestnikowi skierowania na wypoczynek z powodu:  

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

 
           …………………………….……….            ………………………………………….……………. 
    (data)         (podpis organizatora wypoczynku) 
 

 

 

 



 

 

 

 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W 
MIEJSCU WYPOCZYNKU 

Uczestnik przebywał………………………………………………………………………………….……………………….... 
                         (adres miejsca wypoczynku) 
 
od dnia (dzień, miesiąc, rok)………..……..…………., do dnia (dzień, miesiąc, rok)………………………………… 

 
 …………………..…………….                           …...................................…..………..... 
   (data)             (podpis kierownika wypoczynku)  
 

 

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W 
CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE  
………………………………………………..…….…………………………….…………………………………………………………………...

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

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

 

 ........................................               …...........................……..…….............. 
(data)                (podpis kierownika wypoczynku) 
 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

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



 

 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminów zimowiska, regulaminu bazy, gdzie 
jest organizowane zimowisko, regulaminów obiektów i miejsc zwiedzanych oraz poleceń 
wychowawców (instruktorów).  

2. Uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną lub inny 
dokument tożsamości. 

3. Na zimowisku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków 
odurzających. 

4. Na zimowisku obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektronicznych typu tablet, 
laptop, smartfon. Dziecko ma możliwość kontaktu z rodzicami/opiekunami za pomocą 
telefonu wychowawców lub zostawić telefon u wychowawcy i odbierać na czas rozmowy z 
rodzicem/opiekunem.  

5. W przypadku naruszenia w/w regulaminów organizator może podjąć decyzję o usunięciu 
uczestnika zimowiska, a rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do odebrania dziecka z 
miejsca, w którym odbywa się zimowisko. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz rzeczy 
pozostawione podczas zajęć oraz w środkach transportu lub pensjonacie. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz przedmioty 
wartościowe, które nie zostały zdane u wychowawcy. 

8. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 
swoje dziecko. 

9. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia uczestnika na miejsce odjazdu 
transportu zorganizowanego oraz do odebrania go z miejsca zbiórki przy powrocie . 

 

Oświadczamy, że przyjmujemy powyższe warunki. 

 .....................................  ……………………………..........…………….. 
  (data)             (podpis rodzica/opiekuna) 
 
 

Wyrażam zgodę na robienie zdjęć i nagrywanie video podczas półkolonii mojego dziecka oraz 
wykorzystania ich w materiałach reklamowych i na stronach www organizatora. 
 

 ………………………………………  …………...………………………………………. 
   (data)              (podpis rodzica/opiekuna) 


