
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU – obóz sportowy

1. Organizator obozu: SKS Korona Zakrzewo ul. Długa 131 Zakrzewo 62-070 

Miejsce obozu: Hotel Colosseum ul Gołdapska 12, 19-400 Olecko

2. Czas trwania: od 22.06.2019-29.06.2019

……………..                                                          ………………………………... 
miejscowość data                                                                     podpis organizatora

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

1..................................................................................................................................................
                                                  Imię i nazwisko dziecka , 

   2. Rok urodzenia……………………………………………………………………………….

   3. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………..

   4.Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów, telefon kontaktowy

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

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

5. Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów,

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

5.Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości 1250 zł.

   6. Jednocześnie zobowiązuję się doprowadzić dziecko na miejsce zbiórki i odebrać je po   
zakończonym obozie. Zapoznałem się z regulaminem i programem i akceptuję    
postanowienia w  nim zawarte.

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

               (Miejscowość, data)                                                (Podpis rodziców, opiekunów)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA
( choruje na przewlekłe choroby, zażywa/nie zażywa na stałe leki, jest uczulony, dobrze/źle 
znosi jazdę autokarem, inne uwagi (czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, itp.)

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

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

Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc 
zapewnieniu właściwej opieki podczas obozu i wyrażam zgodę na udział w zaplanowanych 
zajęciach i wyjściach. Oświadczam, że nie widzę żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, 
oraz zgadzam się na hospitalizację dziecka w sytuacjach zagrożenia jego zdrowia i życia

………………………………    .....................................................
               (Miejscowość, data)                    (Podpis rodziców, opiekunów)

IV INFORMACJA  O SZCZEPIENIACH
(lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień)

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec .............., błonica ..........., dur ....................., 
inne ...............................................................................................................…………..

NR PESEL UCZESTNIKA  OBOZU…………………………………………………

…………... ……………………………………………….
    (data)                (podpis pielęgniarki, lekarza lub opiekunów)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA
Postanawia się:

1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek 

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

…………………  …………………….

               Data  podpis kierownika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU NA 
OBOZIE SPORTOWYM  (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.) 

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

.......................................................................................................................................................
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka 

  ……………………………………                              ………………………………...
         (Miejscowość, data)                                 Podpis  lekarza/pielęgniarki/kierownika
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY – TRENERA O DZIECKU 
     PODCZAS POBYTU NA OBOZIE SPORTOWYM

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

.............................................................................................................................................................................
(Miejscowość, data) (Podpis wychowawcy,trenera)

V. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA OBOZIE SPORTOWYM

Dziecko przebywało na obozie w Olecku w dniach 22.06.2019 – 29.06.2019 r.

    ………………………………                               ………...................................................
                          (Data) (Czytelny podpis kierownika obozu sportowego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO 
prowadzoną w SKS Korona Zakrzewo oraz wyrażam zgodę na publikowanie 
wizerunku mojego dziecka w relacjach z obozu na profilu FB Korony i stronie 
internetowej.

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


