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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA  
(KOLONIE I OBOZY JĘZYKOWE)  
 
I INFORMACJA ORGANIZATORA 
 

Forma wyjazdu – zaznaczyć:  obóz językowy    obóz rekreacyjny 
Adres placówki (nazwa ośrodka lub szkoły językowej / miejscowość / kraj): 
 
………………………………………………………………………………………...………………………………… 
 

Czas trwania imprezy: od…………………………………….……do……………………………………. 
 
II DANE UCZESTNIKA 
 

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

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………….. 

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

Narodowość (jeśli inna niż polska) …………………………………………………………………….. 

Numer paszportu/dowodu………………………………… kraj wydania…………………………. 

data wydania…………………………………… data ważności……………………….………………… 

Telefon………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa i adres Szkoły w Polsce …………………………….…………………………………………….. 

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

Klasa……………………… 
 

III DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 
Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na wyjeździe 

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

Telefony kontaktowe…………………………………………………………………………………………. 

 

        _____________________          ______________________________ 
(miejscowość, data)                              (podpis matki, ojca lub opiekuna) 

IV INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA  
(np. na co dziecko jest uczulone, czy cierpi na chorobę lokomocyjną, czy 
przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy ma specjalną dietę) 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

 

            _____________________          ______________________________ 
(miejscowość, data)                              (podpis matki, ojca lub opiekuna) 

 

V INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA WYJAZDU 
(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)  
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka 

 
 
 
            _____________________          ______________________________ 

(miejscowość, data)                               (podpis wychowawcy-opiekuna) 
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VI UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-OPIEKUNA O DZIECKU PODCZAS 
TRWANIA WYJAZDU 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 
 
            _____________________          ______________________________ 

(miejscowość, data)                               (podpis wychowawcy-opiekuna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 
1. Oświadczam, że podałem(am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które 
mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka  
w placówce wypoczynku. 
 
2. W czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku dziecko zobowiązane jest 
do przestrzegania regulaminu dotyczącego zasad i warunków bezpieczeństwa,  
a za szkody przez nie wyrządzone odpowiadają materialnie rodzice lub 
opiekunowie. 
 
3. W przypadku spożywania alkoholu, narkotyków, przebywania pod ich 
wpływem lub poważnego naruszenia regulaminu uczestnik zostanie wydalony  
z placówki na koszt własny (rodziców, opiekunów) 
 
4. W przypadku wcześniejszego powrotu dziecka z placówki wypoczynku żadne 
koszty z tego powodu nie będą refundowane. 
 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II i 
IV karty kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia dziecka. 
 
 
 
 
           _____________________          ______________________________ 

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