VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
.............................................................................................................................................................

UWAGA !!! Prosimy o dokładne wypełnienie karty, w szczególności o wpisanie numeru PESEL, stanu zdrowia dziecka
oraz wszelkich informacji mogących pomóc w opiece wychowawcom na obozie. Termin przesłania kart w formie
elektronicznej min.7 dni przed wyjazdem.

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

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

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

1. Forma wypoczynku /właściwe zaznaczyć znakiem „X”/

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

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

(miejscowość, data)

(podpis wychowawcy wypoczynku)

VII. INNE

obóz
inna forma wypoczynku ………………………………………
(proszę podać formę)

2. Termin wypoczynku ……………………….. - ……………..………..

W RAZIE POTRZEBY DANE DO
WYSTAWIENIA FAKTURY;

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

Imię i nazwisko i adres Rodzica, jeżeli
firma; nazwa firmy i NIP.

………………………………………………………………………………………………….
Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą ……………………….

1.

Wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na udzielenie pierwszej pomocy mojej córce/ mojemu
synowi w razie zaistniałej konieczności czy zagrożenia życia na obozie SWIM-FIT.

2.

Wyrażam
zgodę
na
podawanie
w
dawce;............................................................................. lub na nadzorowanie zażywania
leków o nazwie ............................................................
…………………………………… mojej córce/ mojemu synowi na obozie SWIM-FIT.

3.

Mając na uwadze zdrowie mojego dziecka, wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na udział
mojej córki/ mojego syna, który/a skończył/a 12 lat w filmowym seansie horrorów
podczas wieczoru strachu na obozie SWIM-FIT..

………………………………….
………………………………………….
(miejscowość, data)
(podpis organizatora wypoczynku)
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………….……………………………………….
2. Imiona i nazwiska rodziców ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
3. Rok urodzenia ………………………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania .........................................................…………..………………………
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców (w przypadku uczestnika niepełnosprawnego)

.......................................................................................
Data i czytelny podpis

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego

Uwagi !!!
(okulary, aparat na
zęby, uczulenie na
jedzenie, bóle brzucha,
krwotoki z nosa, kto z
kim razem w pokoju
albo z kim nie :), inne ?)
www.swimfit.pl

………………………………………………………………………………………………….
uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku ……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
Zobowiązuje się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości:
…………………………………. zł słownie ……………………………………………… zł

kolonie i obozy/nauka pływania/aqua aerobic

……………………………
(miejscowość, data )

………………………………………
(podpis ojca, matki lub opiekuna)

7.

Informacja

o

specjalnych

potrzebach

edukacyjnych

uczestnika

wypoczynku,
wzrost

w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego

waga

Poziom zaawansowania umiejętności
pływania lub jazdy na nartach w skali 1-6

rozmiar stopy

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

III.

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

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym

Postanawia się/właściwe zaznaczyć znakiem/:

DECYZJA

ORGANIZATORA

WYPOCZYNKU

i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem,

zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

O

ZAKWALIFIKOWANIU

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

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

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

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

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

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

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

(data)

(podpis organizatora wypoczynku)

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia
z aktualnym wpisem szczepień):

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU

tężec……………………………………………………………………………………………..

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

błonica…………………………………………………………………………………………..

Uczestnik przebywał (adres miejsca wypoczynku)...................................................................

dur………………………………………………………………………………………………

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

inne……………………………………………………………………………………………...

od dnia/dzień, miesiąc, rok/.......................... do dnia /dzień, miesiąc, rok/...................................

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku
........................................
(data)

...................................................................
(podpis kierownika wypoczynku)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA

na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ

wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE

U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).

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

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

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

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

(data)

(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

www.swimfit.pl

kolonie i obozy/nauka pływania/aqua aerobic

..........................................
(miejscowość, data)

.....................................................
(podpis kierownika wypoczynku)

