
NR KARTY: 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 
1. FORMA WYPOCZYNKU: Obóz stacjonarny 

2. ADRES: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Amonit”, 42-425 Siamoszyce 

3. CZAS TRWANIA WYPOCZYNKU:  2.07-16.07.2017 

 

 

TĘ CZĘŚĆ W CAŁOŚCI UZUPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY 

II. DANE UCZESTNIKA 

1. NR PESEL:  

2. IMIĘ I NAZWISKO:……………………………………………………………………………………………… UCZEŃ KLASY: …………………   SZKOŁY:…………………………………… 

3. IMIONA  I NAZWISKA RODZICÓW: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. DATA URODZENIA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ADRES ZAMIESZKANIA: ULICA: ………………………………………………………………… MIASTO: ……………………………… KOD POCZTOWY: …………………………… 

6. ADRES ZAMIESZKANIA LUB POBYTU RODZICÓW: ULICA…………………………… MIASTO:……………………………….KOD  POCZTOWY:…………………………… 

7. TELEFON KONTAKTOWY OPIEKUNA:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. TELEFON KONTAKTOWY UCZESTNIKA: …………………………………………………………………………………………………………… 

9. INFORMACJA O ZACHOWANIU DZIECKA (Czy na coś należy zwrócić szczególną uwagę?): 

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

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

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

10. INFORMACJA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH UCZESTNIKA WYPOCZYNKU, w szczególności o potrzebach wynikających z 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem  społecznym 

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

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

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

11. ISTOTNE DANE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest 

uczulony, informacja o specjalnej diecie, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat 

ortodontyczny lub okulary) 

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

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

INFORMACJE O SZCZEPIENIACH OCHRONNYCH (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem 

szczepień):tężec ………, błonica ………, dur  ………, inne ………, 

12. DRUŻYNA, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. ROZMIAR KOSZULKI OBOZOWEJ:  XS  S  M  L  XL  XXL  (Należy zakreślić w kółko) 

14. NACHYLENIA (Proszę o wpisanie w puste pola przy nachyleniach cyfr od 1 do 6, w kolejności rosnącej, gdzie numer 1 to nachylenie,  

na które dziecko chciałoby jechać najbardziej) 

 GRYWALIZACYJNE  SPORTOWE 

 ARTYSTYCZNE  SURVIVAL 

 KAWALERYJSKIE  WODNE 

 PODRÓŻNICZE  SKAŁKOWE 

 

 

 

 

Kielce, 7 marca 2017r. 

(Miejscowość, data) 

ZHP Chorągiew Kielecka 

Hufiec Kielce – Miasto 

(Organizator) 



15. OŚWIADCZENIA: 

- Oświadczam, że wszystkie podane dane są prawidłowe. 

- Oświadczam, że dziecko jest zaszczepione zgodnie z kalendarzem szczepień. 

- Zobowiązuję się do pokrycia kosztów uczestnictwa mojego dziecka w obozie, zgodnie z cenami podanymi w informatorze obozowym. 

- W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, wyrażam zgodę na podejmowanie przez kierownika obozu decyzji 

związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku braku możliwości kontaktu z opiekunem prawnym. 

- Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas obozu organizowanego przez Hufiec ZHP Kielce – Miasto  

oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć oraz filmów na stronie internetowej Hufca, oficjalnych profilach  

na portalach społecznościowych oraz innych materiałach informacyjnych i promocyjnych Hufca ZHP Kielce – Miasto. 

- Oświadczam, że w razie braku możliwości odbioru dziecka z obozu przez opiekunów prawnych, upoważniam do tego następujące 

osoby: 

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

(Należy podać imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego upoważnionej osoby/osób) 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej, dla potrzeb niezbędnych do zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). 

- Oświadczam, że zapoznałem/am i akceptuję „Regulamin uczestnictwa dzieci i młodzieży w obozie Hufca ZHP Kielce - Miasto 

Siamoszyce 2017”, który dostępny jest w siedzibie Hufca i na jego stronie internetowej.  

 

 

 

TĘ CZĘŚĆ W CAŁOŚCI UZUPEŁNIA ORGANIZATOR 

 

III. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 

POSTANAWIA SIĘ: 
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek 

2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu: 

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

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

 

 

 

 

 

IV. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU 

 
Dziecko przebywało na obozie od dnia …………………………………… do dnia  …………………………………… 2017 roku. 

 

 

 

 

V. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

ORGANIZATOR INFORMUJE OPIEKUNA PRAWNEGO O LECZENIU AMBULATORYJNYM LUB HOSPITALIZACJI DZIECKA. 

 

 

 

 

 

VI.  UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY O ZACHOWANIU DZIECKA PODCZAS WYPOCZYNKU 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

………………………………… 
(Miejscowość, data) 

…………………………………… 

(Podpis Opiekuna Prawnego) 

Kielce, 01 lipca 2017r. 

(Miejscowość, data) 

Siamoszyce, 16 lipca 2017r. 

(Miejscowość, data) 

………………………………… 

(Podpis kierownika) 

…………………………………… 

(Podpis kierownika lub pielęgniarki) 

Siamoszyce, 16 lipca 2017r. 

(Miejscowość, data) 

Siamoszyce, 16 lipca 2017r. 

(Miejscowość, data) 

………………………………… 

(Podpis kierownika) 

………………………………… 

(Podpis wychowawcy) 


