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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

 
I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 
1. Forma wypoczynku        KOLONIA LETNIA NAD MORZEM 
2. Adres:  OŚRODEK WCZASOWO-KOLONIJNY VICTORIA,  
  UL. KLONOWA 32, 72-415 MIĘDZYWODZIE  
3. Czas trwania wypoczynku od ……………………….. do ……………………….. 
 
      ......................................                           ……………..……….......................... 
        (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 ..................................................................................................   

4. Telefon .......................................................................................................................    

5. Nazwa i adres szkoły ............................................................................ klasa .......... 

6. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku: 

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

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

Telefony ......................................................................................................................... 

 

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości 
 

……................... zł słownie ....................................................................................... zł.  

 
 
    ..….…................................           ..…….…........................................... 
           (miejscowość, data)    (podpis ojca, matki lub opiekuna) 
 
___________________________________________________________________ 
III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje 
stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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W razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie 
szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacje. 
 
Stwierdzam, że podałam (em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą 
pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie trwania wypoczynku. 
 

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

___________________________________________________________________ 
IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH 
lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień 
 
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ………................, błonica …………............., 

dur ………….............., inne ........................................................................................... 

 
 

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

 
___________________________________________________________________ 
V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU 
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy - 
wypełnia rodzic lub opiekun) 
............................................................................................................................. ........... 
............................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........... 
........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

…….............................             ......................................................................... 
 (data)         (podpis wychowawcy lub rodzica - opiekuna) 

 
 
___________________________________________________________________ 
VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 

Postanawia się: 

1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek 

2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek 

ze względu: .................................................................................................................... 

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

 

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

(data)                                   (podpis) 
 
 

___________________________________________________________________ 
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VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU 

Dziecko przebywało na kolonii nad morzem  w Międzywodziu w Ośrodku 

wypoczynkowo-kolonijnym Victoria, ul. Klonowa 32, 72-415 Międzywodzie 

od ……………………….. do ……………………….. 
 

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

 
________________________________________________________________ 
VIII. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA 
WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.) 
.............................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ........... 
...................................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ........... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji 
dziecka 
 
 

…….......................    ................................................................. 
(miejscowość, data)  (podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę 

      medyczną podczas wypoczynku) 
 

___________________________________________________________________ 
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 matki, ojca lub opiekuna) 
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Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego* 
o wyrażeniu zgody na publikację zdjęć 

 
 
 
Dane kolonisty: 
 

Imię i nazwisko dziecka:  ..............................................................................................  

Data urodzenia:  ...........................................................................................................  

 
W związku z pobytem mojego syna/ córki* na kolonii w Międzywodziu w okresie od 

……………………….. do ……………………….., która organizowana jest przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany, Olszany 131a, 58-150 Strzegom, wyrażam 

zgodę na publikację zdjęć mojego syna/ córki*. 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem zdjęć jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany, Olszany 

131a, 58-150 Strzegom , 

2) zdjęcia syna/ córki* będą przetwarzane wyłącznie w celach promocji kolonii, 

3) mam prawo dostępu do zdjęć, na których jest mój syn/ córka*, 

 

 
 
   …………………………..                 …………………………………………… 
          miejscowość, data                   czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego* 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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REGULAMIN KOLONII - KoloniaNadMorzem.pl 
 

1. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce 

zbiórki. 

2. Uczestnicy kolonii muszą być wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj. ubrania 

odpowiednie do panującej pogody, kremy ochronne, ręczniki, środki higieniczne 

itp. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe 

uczestników kolonii, które nie zostały zdeponowane u kierownika. 

4. Uczestnik kolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich imprezach 

organizowanych przez wychowawców oraz stosować się do poleceń 

wychowawców. 

5. Uczestnicy naruszający regulamin kolonii (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, 

używanie narkotyków, samowolne oddalanie, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie 

obiektu lub sprzętu sportowego, niestosowanie się do poleceń wychowawców) 

mogą być z niej usunięci, o czym powiadomieni zostają rodzice, którzy na własny 

koszt odbierają dziecko z ośrodka. W  tym  przypadku nie ma żadnych zwrotów 

związanych z niewykorzystaniem przez dziecko opłaconych świadczeń. 

6. Kierownik kolonii w razie choroby dziecka, informuje o tym niezwłocznie rodziców. 

7. Uczestnicy kolonii zobowiązani są zabrać ze sobą dokument tożsamości, tj. 

legitymację szkolną. 

8. Rodzice odpowiadają materialnie za zagubione lub zniszczone przez dzieci 

mienie kolonijne w czasie przebywania na kolonii. 

 

 

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

      data i podpis rodzica\ opiekuna  data i podpis kolonisty 


