
                                                                                 
 

 

Projekt pn.: „Odkrywamy świat na nowo i jest kolorowo”  

dofinansowany przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” 
 
 

                                                                                          
 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

I.INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU  

 
1.Forma wypoczynku: Półkolonie – „Odkrywamy świat na nowo i jest kolorowo”. 

2.Organizator wypoczynku: Towarzystwo Przyjaciół Płocka  

                                         ul. Stary Rynek 27, 09-400 Płock 

3.Partner wypoczynku: Szkoła Podstawowa Nr 15 w Płocku 

 ul. Przyszkolna 22, 09-402 Płock 

4.Adres wypoczynku: Szkoła Podstawowa Nr 15 w Płocku,  

 ul. Przyszkolna 22, 09-402 Płock     

5.Czas trwania wypoczynku: 1.07.2014-31.07.2014 r. 

6.Realizacja projektu dofinansowana jest przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” z 

darowizn PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o. 

 
 

Płock, dnia 9 czerwca 2014 r. …………………………. 
      (miejscowość, data)                                                                                                        (podpis organizatora wypoczynku) 

 

II.WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA 

WYPOCZYNEK 

1.Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………. 

2.Data urodzenia …………………………………………….PESEL………………………………. 

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

Telefon………………………………………. 

4.Nazwa i adres przedszkola lub   szkoły…….…………………………………. klasa ………….. 

5.Imię i nazwisko, adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku 

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

……………………………………………………………telefon ……………………………………... 

6.Oświadczam, że akceptuję zasady i warunki organizacji wypoczynku. 

 

 

…………………………..                                                    ..…………………………. 
(miejscowość i data) (podpis ojca, matki lub opiekuna) 
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III.INFORMACJA RODZICÓW  (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA   

( np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe 

leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortopedyczny lub okulary) 

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

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

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

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

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

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, 

KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU W CZASIE 

TRWANIA WYPOCZYNKU. 

 

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

(data) (podpis ojca, matki lub opiekuna) 

 

IV.INFORMACJA O SZCZEPIENIACH 

lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień 

Szczepienie ochronne (podać rok): 

Tężec …………………… błonnica…………………. dur………………… inne……………… 

 

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

  (data)                                                                                                                      (podpis lekarza, ojca, matki lub opiekuna) 

 

 

V.INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU 

(lub w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy – wypełnia 

rodzic lub opiekun) 

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

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

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

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

 

 

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

   (data)                                                                                                                    ( podpis wychowawcy lub rodzica, opiekuna) 
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 VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 

Postanawia się : 

1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek.  

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

 

 

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

           (data)                                                                                                                                               (podpis) 

 

 

VII.POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA   WYPOCZYNKU 

Dziecko przebywało na Półkoloniach „ Odkrywamy świat na nowo i jest kolorowo”, 

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Płocku, ul. Przyszkolna 22, 09-402 Płock 

      (forma i adres placówki wypoczynku) 

od dnia ............................... do dnia .............................................r. 

 

............................                                   ............................................................... 
  (data)                                                                                        (czytelny podpis kierownika wypoczynku) 

 

 

VIII. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA  W CZASIE POBYTU W 

PLACÓWCE WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)  

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

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

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

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka 

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

(miejscowość, data)                                                                                           (podpis lekarza lub pielęgniarki ) 
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IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY - INSTRUKTORA O DZIECKU 

PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU 

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

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

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                                            (podpis wychowawcy-instruktora) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III, IV i VIII 

karty kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dziecka. 

 

 
.................................                                                    ............................................................... 
       (data)                                                                                                                (podpis rodzica lub opiekuna) 
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………… w półkoloniach 

pn. „Odkrywamy świat na nowo i jest kolorowo” dofinansowanych z Fundacji „Fundusz 

Grantowy dla Płocka” z darowizn PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż Towarzystwo Przyjaciół Płocka, tj. organizator 

wypoczynku nie bierze odpowiedzialności za dziecko, które samodzielnie opuści teren 

Szkoły Podstawowej Nr 15 w Płocku, ul. Przyszkolna 22, podczas trwania zajęć. 

Uczestnik wypoczynku samodzielnie nie może opuszczać placówki w trakcie zajęć. 

Organizator odpowiada za uczestników projektu tylko w czasie trwania zajęć, na opiekunach 

prawnych ciąży obowiązek i odpowiedzialność za doprowadzenie na zajęcia i odbiór 

uczestników po skończonych zajęciach. 
 

Organizator nie zabezpiecza fachowej opieki medycznej.  

Na wyposażeniu szkoły jest apteczka pierwszej pomocy, w razie nagłych przypadków pomoc 

medyczna będzie zgłaszana do Ośrodka Zdrowia w Płocku ul. Góry 7. 
 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach w ramach 

półkolonii pn. „Odkrywamy świat na nowo i jest kolorowo”. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę 

na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem oraz doraźną pomocą w przypadku 

zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka przez Kierownika lub wychowawców w czasie 

trwania wypoczynku. 
 

Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii w trakcie trwania półkolonii odpowiadają 

rodzice lub opiekunowie. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo Przyjaciół Płocka, 

z siedzibą w Płocku,  Stary Rynek 27, mojego dziecka………………………………….. 

……………………………………………….…………………………………na potrzeby realizacji 

projektu „Odkrywamy świat na nowo i jest kolorowo” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka – zdjęć, wykonanych w związku z 

realizacją zadania w materiałach reklamowych Towarzystwa Przyjaciół Płocka i Szkoły 

Podstawowej Nr 15 w Płocku, w szczególności: w materiałach prasowych, mediach, 

plakatach i stronach internetowych itp. 
 

*niewłaściwe skreślić 

 
……………………………                                                      ……………………………………. 
(miejscowość, data) (podpis rodzica, opiekuna) 


