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ZŃączniknr

WZoR

KARTA K\ryALIFIKACYJNA UCZESTMKA WYPOCZY§IKU
I.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

l.
tr
tr
tr
tr
tr
tr

Forma wlpoczynkut)

kolonia
zimowisko
ob6z
biwak
półkolonia
inna forma wypoc4mku

(proszę podać.for-ę)

2. Tennin wypoczynku
3. Adres wypoczynku, miejsce

lokalizacji wypoczynku

Trasa w;poczynku o charaherzę wędrownyrf)

Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą

(miejscowość, data)
II.

(podpis organizatora wlpoczynku)

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

l. Imię (imiona) i nazwisko
2. Imiona i nazwiska

3.

rodziców

Rok urodzenia

4. Adręs zamięszkania
5.

Adres zamięszkania lub pobytrr rodzicó#)

6. Numer telefonu rodziców lub numer telęfonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika w)poczynku,
,w czasie trwania wlpocąmku
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7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach
wynikających z niepełnosprawności,niedostosowania społecznegolub zagrożenia niedostosowaniem społecznym

8. Istofire dane o stanie zdrowia uczęstnika w)pocąmku, rozwoju psychofizycznym i

stosowanej diecie

(np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przfmuje stale leki i w jakich dawkach, czy
nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

o szczepieniach ochronnych (wtaz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnyn wpisem
szczepień);
tężec

błonica
dur
ilme

oraz numęr PESEL uczestnika wypoczynku

WyraŻam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawarĘch w karcie kwalilikaryjnej na potrzeby

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osoborvych (Dz. U. z20l5r. poz.ż135,zp6źn.zm.\\.

(data)

(podpis rodzicódpełnoletriego uczestnika wypoczynku)

ilI. DECYZIA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU
wYPocZYNKU Do aDZIAł,U W wYPocZYNKU

O

ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA

Postanawia sięl):

tr zakwalifikowaó i skierowaó uczestnika na wypoczynek
tr odmówić skierowania uczęsbrika na wypoczynek ze względa

(data)

(p o

dpis or ganizatoru wypo czynku)
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IV.

PoTWlERDZENIE

Poz.45ż

PRzEz KlERoWNlKA WYPoCZYNKU PoBYTU

WYPoCZYNKU W MlEJscU WYPoCZYNKU

UcZEsTNlKA

Ucześnik przóywd
(adres mi
od

dnia(dżei, mieią, rok)

........,.,...

ej

sca

... do

wypoczynku)

dnia(dżei, mieią,

(data)

rok)

(podpi s

ki

erowni ka wypoczynku)

V, lNFoRMACJA KlERoWNlKA WYPoCZYNKU o STANlE ZDRoWlA

UCZESTN|KA

WYPOCZYNKU W CZASE TRWAN|A WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH
W JEGO TRAKClE

(miejscowość, data)

Vl.

(

podpi s

ki

erowni ka wypoczynku)

lNFoRMACJE lsPosrRZEZENlA WYCHoWAWcY WYPooZYNKU DoTYcZĄcE

UCZESTNl KA WYPOCZYNKU

(miejscowość, dda)

')
']

Włagjwe zznayć znd<iem,, X",

W prz.ypadku wypoca7nku o óarakterzew$rownym.
"' W prrypdku uczednika niądnoldniąo.

(

podpi s wychow€rwcy

wypoca7nku)

