KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1)
1. Forma wypoczynku
□ kolonia

□ zimowisko
□ obóz
□ biwak
□ półkolonia
□ inna forma wypoczynku ………………………………………………………………………….……
(proszę podać formę)

2. Termin wypoczynku ……………………………………………………………………………..……………
3. Adres wypoczynku, miejsce i lokalizacja wypoczynku……………………………….………….………… ..
….…………………….…………………………………………………………………………………………..

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

……………………………………………….
(podpis organizatora wypoczynku)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię (imiona) i nazwisko ........................................................................................................................................................

2. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych…………………………………………………………………………
3. Data urodzenia………………………………………………………………………………………………………………..
4. Adres zamieszkania…..............................................................................................................................................................
Tel, email………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców /opiekunów prawnych2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Numery telefonów/e-mail rodziców lub numer telefonu/e-mail osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika
wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku
……….……………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o potrzebach
wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie( np. na co dziecko
jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat
ortodontyczny/okulary)
……..……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
9.O szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem
szczepień):
tężec ……………………………………………………………………………………………………………………..….…
błonica ………………………………………………………………………………………………………...………….……
dur…………………………………………………………………………………………………………..……………..……
inne…………………………………………………………………………………………………………....………..………

Numer PESEL uczestnika wypoczynku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn.zm.)

.......................................
(data)

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

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

Postanawia się :
□ zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek
□ odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
...........................
...............................................
(data)

(podpis organizatora wypoczynku)

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W
MIEJSCU WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywał ………………………………..……………...……………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………
(adres miejsca wypoczynku)
od dnia (dzień, m-c, rok) …………………………………………………………………………………………………...…..
do dnia (dzień, m-c, rok) …………………………………………………………………………………………………...…..

…..........................

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

(miejscowość, data)

(podpis kierownika wypoczynku)

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W
CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE

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

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

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

(podpis kierownika wypoczynku)

VI. INFORMACJA I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU
......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ ..............
......................................................................................................................................................................................................

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

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

(miejscowość, data)
1)

2)





















(podpis wychowawcy wypoczynku)

Właściwe zaznaczyć „X”
W przypadku uczestnika niepełnoletniego

WARUNKI UCZESTNICTWA NA OBOZIE / KOLONII
Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu Ośrodka Selment Resort gdzie jest organizowany obóz, kolonia.
Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną (w przypadku nie posiadania legitymacji przy sobie – zniżki na bilety wstępu nie
obowiązują)
Uczestnik ma obowiązek zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek rzeczy osobistych (ubrania, odzież, tabletki od choroby lokomocyjnej, leki przyjmowane na stałe).
Ich brak spowoduje obciążenie uczestnika (rodzica, opiekuna) kosztami ich zakupu.
Rodzic / Opiekun prawny zobowiązuje się do punktualnego dostarczenia dziecka na wyznaczone miejsce zbiórki (na 30 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną
zbiórki w celu odprawy dziecka).
Uczestnicy z dojazdem własnym rozpoczynają pobyt od godziny 17:00.
Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych. Ma on obowiązek punktualnie stawić się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.
Uczestnik zobowiązany jest do dbałości o czystość i porządek oraz o powierzone mienie w miejscu zamieszkania (zakwaterowanie) i poza jego terenem.
Na kolonii, obozie zabrania się: palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, zażywania narkotyków, środków odurzających, dopalaczy, spożywania alkoholu, napoi
energetycznych. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu opiekun grupy jest upoważniony do przebadania uczestnika alkomatem.
Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren kolonii, obozu.
Uczestnik musi stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów . Ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawcy,
kierownika kolonii i przestrzegać przepisów podanych w regulaminach kąpieli, zachowania się na drogach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Uczestnik ma obowiązek korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem z pełną odpowiedzialnością.
W trakcie trwania kolonii / obozu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Uczestnik ma obowiązek oddania telefonu do depozytu wychowawcy lub
kierownika kolonii. Telefon będzie wydawany uczestnikowi 2 razy dziennie na czas 1 godziny.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestnika podczas pobytu oraz w środkach
transportu.
Uczestnik może być oddany pod opiekę osoby trzeciej którą powierza się nad uczestnikiem, na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, określający
datę, czas nieobecności, podanie numeru telefonu kontaktowego osoby której powierza się bezpośrednią opiekę w czasie nieobecności.
Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się odebrać dziecko po zakończonym turnusie kolonii / obozu o wyznaczonym miejscu i godzinie. W przypadku nieodebrania
dziecka na wyznaczonym miejscu, bądź na miejscach postojowych autokaru na trasie przejazdu, ostatecznie na przystanku końcowym trasy przejazdu dziecko
zostanie przekazane do odpowiednich służb.
Uczestnik pełnoletni (rodzice / opiekunowie prawni uczestnika niepełnoletniego) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu.
Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane świadczenia na kolonii / obozie.
Każde wykroczenie przeciw zasadom regulaminu może skutkować upomnieniem lub naganą uczestnika kolonii, a w przypadkach drastycznych wydaleniem z
kolonii / obozu na koszt rodziców / opiekunów.
Uczestnik kolonii / obozu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku wizualnego (Dz. U z 2015r. poz. 2135, z późn.zm.)
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE – Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119,
str1. (dalej RODO)
Z treścią powyższego regulaminu zapoznaliśmy się , przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy.
………………………………………………………………
Data, miejscowość

…………………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

