Karta kwalifikacyjna
I.

informacje dotyczące wypoczynku:
1. forma wypoczynku – kolonia językowa;
2. termin wypoczynku – 31 lipiec - 9 SIERPIEŃ 2019;
3. adres wypoczynku – Rezydencja "Leśna Chata" ul. Jeziorna 1, 64-915 Jastrowie;

Oświadczamy iż zapoznaliśmy się z powyższym
Data i podpis rodziców uczestnika …………………………………………………………………
II.

informacje dotyczące uczestnika wypoczynku (wypełniają rodzice):
1. dane dotyczące uczestnika:
a) imię (imiona) i nazwisko: ……..…………………..
b) imiona i nazwiska rodziców – ………………..,
c) data urodzenia – ……………………..,
d) PESEL - …………………….
e) adres zamieszkania - ………………………..
f) informację o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o potrzebach
wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym – …………………………,
g) istotne dane o:
 stanie zdrowia –
*czy dziecko cierpi na przewlekłą/nawracającą się chorobę?  tak  nie
nazwa choroby: ………………………………………………………………………………………………………….
symptomy: …………………………………………………………………………………………………………………
*czy dziecko przyjmuje jakieś leki ?  tak  nie
*jak dziecko znosi transport autokarowy/samochodowy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 rozwoju psychofizycznym – ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 stosowanej diecie –
*czy dziecko jest uczulone na jakieś produkty spożywcze ? jeśli tak, to jakie
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych uczestnika:
h) imię (imiona) i nazwisko matki: ……..………………….. seria i nr dowodu osobistego ……………………………
telefon ………………………….. e-mail …………………………….
i) imię (imiona) i nazwisko ojca: ……..………………….. seria i nr dowodu osobistego ……………………………
telefon ………………………….. e-mail …………………………….
j) adres zamieszkania rodziców ewentualnie adres ich pobytu, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
– ……………………………………,
Potwierdzam prawdziwość powyższych danych
Data i podpis rodziców uczestnika ………………………………………………………………
g) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka i naszych na potrzeby
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922);
Data i podpis rodziców uczestnika ……..…………………………………………………………

III.

decyzja organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w wypoczynku –

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

IV. potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika w miejscu wypoczynku w terminie, o
którym mowa w pkt 1 lit. b, albo informację kierownika wypoczynku o skróceniu tego pobytu;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V. informacja kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania wypoczynku oraz o
chorobach przebytych w jego trakcie;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VI. informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

