
 
KARTA KWALIFIKACYJNA NA PÓŁKOLONIĘ 

 W ………………………………………. W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 
 

 
1. DANE DZIECKA  
 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  
 

NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA.............................................................................. 
 

DATA URODZENIA...........................................NR PESEL................................ 
ADRES ZAMIESZKANIA..................................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO RODZICÓW/OPIEKUNÓW................................................... 
ADRES ZAMELDOWANIA.................................................................................. 
 

TEL. DOMOWY.........................KOMÓRKOWY............................... 
INNE/DO PRACY............................................ 
 

NAZWA I ADRES SZKOŁY.................................................................................. 
KLASA................................... 
 

2. INFORMACJE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU 
 
a/ czy u dziecka wystąpiły w ubiegłym roku lub występują nadal (proszę 
podkreślić): drgawki, utraty przytomności, nocne moczenie, zaburzenia 
równowagi, omdlenia, bóle głowy, szybkie męczenie, inne (proszę 
wymienić):................................................................................................... 
 
b/ czy dziecko jest chore                 TAK                   NIE 
proszę podać nazwę jednostki chorobowej ..................................... 
    czy zażywa leki                           TAK                   NIE 
jakie .................................................................................................. 
czy dziecko jest uczulone            TAK                   NIE 
 proszę podać na co, jaki przyjmuje rodzaj pokarmu i leki  
.................................................................................................................... 
c/ jazdę samochodem dziecko znosi:      DOBRZE         ŹLE 
d/ Dziecko jest nieśmiałe                TAK                     NIE 
     ma trudności w nawiązywaniu kontaktów    TAK           NIE 
     jest nadpobudliwe                       TAK                     NIE 
     inne informacje o usposobieniu i zachowaniu dziecka 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

 
Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje na temat stanu zdrowotnego 
dziecka, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki medycznej w czasie 
pobytu dziecka na półkolonii. 
Rodzice ( opiekunowie) wyrażają zgodę na przewiezienie Uczestnika do szpitala w 
przypadku stwierdzenia przez lekarza takiej konieczności zobowiązuje się do 
powiadomienia rodziców ( opiekunów ) o tym fakcie. 
 
   ...................... 
            data                       

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

                                                                                     Podpis Rodziców ( Opiekunów ) 

3. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE- wypełnia pielęgniarka szkolna 
Po zbadaniu dziecka i zapoznaniu się z informacjami rodziców 

(opiekunów) o jego/jej stanie zdrowia, stwierdzam brak przeciwwskazań 
do uczestniczenia w  półkolonii  oraz uczestnictwa w zajęciach 

sportowych.  
  
  

................................... ............................................  
(miejscowość i data) (podpis i pieczątka pielęgniarki)  

*Jeżeli istnieją przeciwwskazania odpowiednie wykreślić 
  
  

WYSYŁAJĄC DZIECKO NA PÓŁKOLONIE PRZYJMUJĘ DO 
WIADOMOŚCI, ŻE: 

 
1. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany stosować się do wszystkich 
regulaminów obowiązujących na półkolonii oraz poleceń kadry, w tym 
kierownika, wychowawców i instruktorów. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty 
wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu na 
półkolonii i w środkach transportu. 
3. Rodzice (opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za 
szkody wyrządzone przez uczestnika podczas pobytu w ośrodku jak i poza 
nim ( w środkach transportu, w trakcie wycieczek itp.)wyrządzone zarówno 
Organizatorowi jak i osobom trzecim. 
4. W przypadku drastycznego naruszenia któregokolwiek z regulaminów, 
zachowania się Uczestnik uniemożliwiającego dalszy pobyt, Organizator 
może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z półkolonii.  
 

   .....................................                                                                                                                                                              
Podpis Rodziców (Opiekuna ) 

                                                                                                     
 



 


	PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

