
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU LETNIEGO 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA                       
                   

      
                JANTAR                                                     04.VII - 14.VII 2017 

                Miejscowość                                         Termin 
               

                                    

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 
Imię i nazwisko dziecka                                                Data urodzenia 
________________________________________       ______________________________ 

Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość)              Nr legitymacji_______________ 

________________________________________          Nr Pesel_____________________ 
Nazwa i adres szkoły 
__________________________________________________________________________ 
Adres i telefon rodziców w czasie pobytu dziecka na obozie 
__________________________________________________________________________ 

Rodzice/Opiekunowie 
Ojciec, matka (imię i nazwisko)________________________________________________ 

Nazwa i adres zakładu pracy___________________________________________________ 

_______________________________________telefon_____________________________ 

III. INFORMACJA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 
Szczepienia 
__________________________________________________________________________ 
Stan skóry                                                             Stan włosów 
___________________________________        ___________________________________ 
Inne uwagi 
__________________________________________________________________________ 

Data ___________________________                 Podpis ____________________________ 

IV. INFORMACJE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU 
Przebyte choroby (podać w którym roku życia) 

różyczka ____________        ospa____________     świnka_____________   odra ______ 

szkarlatyna ___________     padaczka ___________   żółtaczka ___________  astma_____ 



choroby nerek _________     choroby reumatyczne ___________ inne _______________ 

Dolegliwości występujące u dziecka w ostatnim roku ( omdlenia, bóle brzucha, niedosłuch, 
duszności, krwawienie z nosa, przewlekły kaszel, katar, anginy, inne 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Dziecko*          jest nieśmiałe           ma trudności w nawiązywaniu kontaktów 
         jest nadpobudliwe 
Inne informacje o usposobieniu i zachowaniu dziecka 
__________________________________________________________________________________ 

Dziecko jest uczulone*               tak                  nie ( podać na co, np. nazwa leku, rodzaj pokarmu) 

__________________________________________________________________________________ 

Dziecko*               nosi okulary            aparat ortodontyczny          wkładki ortopedyczne 

Inne aparaty:____________________________________________________________________ 

Zażywa stale leki: (jakie?)__________________________________________________________ 

Jazdę samochodem znosi*                 dobrze                      źle 

Inne uwagi o zdrowiu dziecka _______________________________________________________ 
W razie zagrożenia życia  dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, opera-
cje. Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnie-
niu mu właściwej  opieki w czasie pobytu dziecka na obozie. 

Data_______________________  Podpis rodzica(opiekuna) __________________________  

V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O UCZNIU 
Uczestnik obozu __________________________________ jest uczniem klasy__________ 
Opinia: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Data _________________   Podpis wychowawcy_____________________________ 

VI. UPOWAŻNIENIE 

Upoważniam wychowawcę mojego dziecka ………………………………………… 
do podawania leków w trakcie obozu letniego w OW. VIVA w Jantarze, którego orga-
nizatorem jest: 

       ……………………………………………….                     
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)      

             



VII. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
 
miejscowość i data:……………………………………………………
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających
wizerunek mojego syna/córki …………………………………………………….
zarejestrowany podczas realizacji obozu letniego w OW. VIVA w Jantarze zamiesz-
czonego w zabezpieczonej hasłem galerii internetowej na stronie www.flexi-dance.pl.  

 Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka może 
zostać wykorzystany do promocji przyszłych wydarzeń tanecznych oraz obozów let-
nich. 

 Oświadczenie moje ważne jest do pisemnego odwołania. 
 

……………………………………………….                     
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                  

VIII. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

1. Czy dziecko przyjmuje lekarstwa na stałe? Jeśli tak to 
jakie?…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…… 

2. Czy dziecko ma alergię pokarmowe lub inne? Jeśli tak to proszę podać sposób po-
stępowania 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3. Czy dziecko ma problemy z jedzeniem (wyjątkowe preferencje 
żywieniowe)?………………………………………………………………………



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

4. Dodatkowe informacje dla Wychowawcy 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Warunki uczestnictwa na obozie 
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu oraz do poleceń wychowawców. 
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości (aktualną legitymację szkolną) 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy, rzeczy wartościowe oraz 

rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu. 
4. W przypadku palenia tytoniu, używania  narkotyków, spożywania alkoholu, przebywania  pod  jego  wpły-

wem lub poważnego naruszenia reguł obozu uczestnik zostanie relegowany z obozu na koszt rodziców. 
5. Uczestnik lub jego rodzice /opiekunowie/ ponosi  odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego 

podczas podróży lub pobytu.

 Ja niżej podpisany oświadczam, że warunki uczestnictwa w obozie są mi znane. 

Podpis rodziców (opiekunów)  _________________________   Podpis uczestnika _____________________ 
*zaznaczyć odpowiednie pole


