Pieczęć Organizatora



KARTA KWALIFIKACYJNA
 UCZESTNIKA WYPOCZYNKU


I. INFORMACJA ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU :
1.	Forma wypoczynku :  turnus rekreacyjno-wypoczynkowy (zimowisko)
2.	Adres : OW „Willa Tatry” , 34-531 Murzasichle, ul. Sądelska 23 A
3.	Czas trwania wypoczynku  :  17 - 26.01.2015

……………………….			………………………………….
(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 (ulica, kod, miejscowość) ............................................................
..........................................................................................................................................
Telefon ............................................................... 
4. Nazwa i adres szkoły ...................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.Adres rodziców w czasie pobytu dziecka na wypoczynku .........................................................................................................................................
Telefon ……………………………………………

...................................		.....................................................
(Miejscowość, data)		(Podpis matki, ojca lub opiekuna)
_____________________________________________________________________

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
1. Dziecko jest uczulone  tak / nie (podać na co np. nazwa leku, rodzaj pokarmu)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Dziecko nosi : okulary, aparat ortopedyczny, wkładki ortopedyczne, inne aparaty ?
..........................................................................................................................................3. Dziecko zażywa stale leki: jakie? ........................................................................................................................................
4. Jak dziecko znosi jazdę samochodem? …………………………………………………
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM (EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU 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 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 klasy)


VI. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU

Dziecko przebywało na  ………………………… w dniach …………………………

         ………………………				………………………………
	(Data)					(Podpis kierownika wypoczynku)


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

              ………………………		……………………………………..
	(Miejscowość, data)		(Podpis lekarza lub pielęgniarki
sprawującej opiekę medyczną podczas wypoczynku)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późn. zmianami)

