
 
 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 
1. Forma wypoczynku: Obóz wędrowny  

2. Trasa: Kraków -  Ojców – Rabsztyn – Siamoszyce – Zawiercie  

3. Czas trwania wypoczynku: 23-30.07.2017 r. 

 
 

Kielce, 13 marca 2017 

 Hufiec ZHP Kielce – Miasto 
ul. Pańska 1A 
25-811 Kielce 

(Miejscowość, data)  (Organizator) 
 

II. DANE UCZESTNIKA 

1. Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................................................  

2. Data urodzenia: ....................................................................................................................................................................................  

3. Nr PESEL: .............................................................................................................................................................................................  

4. Adres zamieszkania: ............................................................................................................................................................................  

5. Telefon kontaktowy uczestnika:..........................................................................................................................................................  

6. Telefon kontaktowy opiekunów: .........................................................................................................................................................  

7. Informacja o zachowaniu dziecka (Czy na coś należy zwrócić szczególną uwagę?): 

 

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

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

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

8. Informacja o stanie zdrowia uczestnika (Np. na co dziecko jest uczulone, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, informacja  

o specjalnej diecie itp.): 

 

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

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

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

9. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających  

z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym: 

 

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

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

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

III. OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki dziecku  

w czasie trwania wypoczynku. 

2. Wyrażam zgodę na leczenie i hospitalizację mojego dziecka w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka  

w czasie trwania wypoczynku. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia dziecka (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. 

Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

4. Szczepienia (proszę wybrać jedno z poniższych pól): 

 Oświadczam, że dziecko jest zaszczepione zgodnie z kalendarzem szczepień, 

 Załączam kserokopie karty szczepień, 

 Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
(Miejscowość, data)  (Podpis rodzica lub opiekuna) 
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IV. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 

Postanawia się: 

1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek 

2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu: ……………………………………………………………………………………….. 

 
 

Kielce, 22.07.2017 r.  ………………………………………………………….. 
(Miejscowość, data)  (Podpis kierownika wypoczynku) 

 

 

V. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU 

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

 

Zawiercie, 30.07.2017 r.  ………………………………………………………….. 
(Miejscowość, data)  (Podpis kierownika wypoczynku) 

 

VI. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU 

 

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

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

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

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

Organizator informuje opiekuna prawnego o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka. 

 

Zawiercie, 30.07.2017 r.  ………………………………………………………….. 
(Miejscowość, data)  (Podpis kierownika lub pielęgniarki) 

 

 

VII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY O ZACHOWANIU DZIECKA PODCZAS WYPOCZYNKU 

 

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

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

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

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

 

Zawiercie, 30.07.2017 r.  ………………………………………………………….. 
(Miejscowość, data)  (Podpis kierownika lub wychowawcy) 
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