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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 

 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 

Forma wypoczynku: półkolonia 

Adres: Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Dąbska 105, 70-789 Szczecin 

Czas trwania wypoczynku*: 

 24.06. – 28.06.2019r.  

 12.08. – 16.06.2019r.   

 19.08. – 23.08.2019r. 
 

 

* zaznacz właściwe

……………………………………………… 
data i 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.    Telefony kontaktowe: ……………………………………………………………………………………… 

5. Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku 

……………………………………………………………………………………………………………… 

6.    Adres email: ..……………………………………………………………………………………………… 

7. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznego i stosowanej diecie (np. na co 

uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę autobusem, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat 

ortodontyczny lub okulary) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Przewidywany czas pobytu dziecka (odpowiednie zaznaczyć x): 

 zajęcia świetlicowe: 7:00 – 8:00, 15:00 – 16:00 

 zajęcia programowe: 8:00 – 15:00 

 w godz. od ……………………. do …………………………… 

9. Oświadczam, że: 

 będę osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko 

 wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o godz. …………………………. 

 dziecko będzie przyprowadzać i/lub odbierać osoba upoważniona: 

nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………….. 

nr / seria dowodu tożsamości …………………………………………………………………………. 

 
Stwierdzam, że podałem/podałam wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu 

właściwej opieki dziecku, w trakcie trwania wypoczynku. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami). 

 

Szczecin, dn. …………………. 2019r. ………………………………… 
data podpis 
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III. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU 

(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy – wypełnia rodzic lub opiekun) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Szczecin, dn. …………………. 2018r. ………………………………………………… 

data  podpis wychowawcy lub rodzica/opiekuna 

 

 

IV. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 

Postanawia się: 

 zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek 

  odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu ………………………………… 

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

 

Szczecin, dn. …………………. 2019r. ………………………………… 
data podpis 

 

 

V. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

 

……………………………………………………… uczestniczył /-a w Szkole Podstawowej nr 59 w Szczecinie 
Nazwisko i imię uczestnika 

na półkolonii w terminie ……………………………………………………………………………..…………. . 

 

Szczecin, dn. …………………. 2019r. ……………………………………… 

data  podpis kierownika wypoczynku 

 

 

VI. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH  

W JEGO TRAKCIE 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Szczecin, dn. …………………. 2019r. ……………………………………… 

data podpis kierownika wypoczynku 

 

 

 


