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             KARTA KWALIFIKACYJNA 

OBOZU/ZIMOWISKA/KOLONII 

  

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

 

1. Forma wypoczynku
1)

   

 kolonia   

 zimowisko   

 obóz  

 biwak   

 półkolonia   

 inna forma wypoczynku …………………………………………………………………………………………...  
                                                                                                                  (proszę podać formę)   

2.Termin wypoczynku   …………………………………….….  –   ……………………………………………. 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: ……………………………………………………………… 

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

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

4. Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą………………………………………….  

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

 

.............................................                                    ....................................................................  
      (miejscowość, data)               (podpis organizatora wypoczynku)  

 
II. WNIOSEK RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA OBÓZ 

/ZIMOWISKO/KOLONIE 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko dziecka 

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

2. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów   

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

3. Data i miejsce urodzenia 

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

4. Adres zamieszkania  (ulica, kod, miejscowość) 

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

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców w czasie pobytu dziecka w zorganizowanej formie wypoczynku 

(ulica, kod, miejscowość)
2) 

 

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

 6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika   

wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku 

  …………………………………………………………………………………………………..………………..  
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7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach 

wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym ……………..……………………………………………………………………………………….. 

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

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. 

na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy 

nosi aparat ortodontyczny lub okulary)…………………………………………………………………………... 

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

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

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym 

wpisem szczepień):  

tężec ……………………………………………………………………………………………………………… 

błonica……………………………………………………………………………………………………………. 

krztusiec…………………………………………………………………………………………………………... 

WZW typu B……………………………………………………………………………………………………... 

Poliomyelitis……………………………………………………………………………………………………… 

inne……………………………………………………………………………………………………………….. 

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku     

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

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

danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).  

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

              (data)                       (podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów, pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 
III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA DO 

UDZIAŁU W OBOZIE/ZIMOWISKU/KOLONII 

 

Postanawia się
1)

: 

       zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek                            

       odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu    

 

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

  

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

                (data)                                                  (podpis organizatora wypoczynku)  

 

 IV. POTWIERDZENIE  PRZEZ  KIEROWNIKA  WYPOCZYNKU  POBYTU  UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU     

 

Uczestnik przebywał  …..........................................................................................................................................  
              (adres miejsca wypoczynku)  

       

od dnia  …………………………..……………..do dnia………………………………………………………...  

   

.........................................                              ............................................................................... 
             (data)                                                        (podpis kierownika wypoczynku)    
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V. INFORMACJA  KIEROWNIKA  WYPOCZYNKU  O  STANIE  ZDROWIA  UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH 

W JEGO TRAKCIE 

  

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

  

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

  

.........................................                                ............................................................................... 
  (data)                                          (podpis kierownika wypoczynku)    

  

VI. INFORMACJE  I  SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY/OPIEKUNA WYPOCZYNKU 

DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  

 

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

  

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

  

 .........................................                                ............................................................................... 
   (data)                                             (podpis kierownika wypoczynku)   

 
VII. ZGODA NA LECZENIE ORAZ PODAWANIE LEKÓW  

  

Wyrażam zgodę na podanie mojemu dziecku …………………………………………………………………. 

leków podczas mojej nieobecności.   

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacyjne 

oraz wyrażam zgodę na udzielanie kadrze obozu wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka. Stwierdzam, 

że podałem/am wszystkie znane nam informacje o stanie zdrowia dziecka, które mogą pomóc organizatorowi 

w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu na obozie.  

Przejmuję na siebie odpowiedzialność za skutki znanych nam, a niepodanych chorób dziecka.   

Jednocześnie informuję o konieczności podawania leków, które dziecko powinno zażywać w trakcie trwania 

obozu.  

Wyrażam zgodę, aby wymienione poniżej leki podawane były przez opiekuna/wychowawcę.   

1) Nazwa ……………………………….…….…….….………  sposób podania ………….……….……….…….…………………… 

dawka…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Nazwa ……………………………….…….…….….………  sposób podania ………….……….……….…….…………………… 

dawka…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Nazwa ……………………………….…….…….….………  sposób podania ………….……….……….…….…………………… 

dawka…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Informuję , że dziecko uczulone jest na lek/substancję czynną: 
………………………………………………………...……….…………………………………………………………….. 

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

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

                (data)                                                               (podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów) 

–––––––––––––––  

1)  Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.   

2)  W przypadku uczestnika niepełnoletniego.  
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                                                   REGULAMIN OBOZU/ZIMOWISKA/KOLONII 
 

1. Organizatorem obozu/zimowiska/kolonii jest Klub Sportowy Legionovia Legionowo z siedzibą w Legionowie 

przy Parkowej 27a, 05-120 Legionowo wpisanego do rejestru stowarzyszenia kultury fizycznej prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000175391, NIP: 536-17-39-516, REGON: 015580224. 

2. Zgłoszenia Uczestnika na obóz mogą dokonać Rodzice lub jego Opiekun prawny.  

3. Organizator zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie w pokojach z łazienkami, całodzienne wyżywienie, oraz 

napoje na trening. 

4. Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.  

5. Organizator zapewnia transport do miejsca docelowego obozu/zimowiska/kolonii oraz transport powrotny                              

z obozu/zimowiska/kolonii do miejsca siedziby KS Legionovia Legionowo.  

6. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie podróży z siedziby KS Legionovia 

Legionowo na obóz, w czasie trwania obozu, oraz w czasie podróży z obozu do siedziby KS Legionovia 

Legionowo.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy 

pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu. 

8. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone 

z winy Uczestnika. 

9. Organizator zawiera ubezpieczenie dla Uczestników obozu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

(szczegółowe warunkami ubezpieczenia dostępne w siedzibie Organizatora). 

10. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości – paszport lub aktualną legitymację 

szkolną. 

11. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania zaświadczenia od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do 

trenowania piłki nożnej przez Uczestnika lub kopie aktualnej karty zdrowia sportowca – kopia dokumentów 

musi być złożona pierwszego dnia obozu u kierownika obozu.  

12. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (według listy pomocniczej 

przekazanej przez Organizatora w odrębnym emailu).  

13. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we wszystkich 

zajęciach programowych.  

14. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom 

przedstawicieli Organizatora - trenerom, opiekunom. 

15. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia                      

i bezpieczeństwa na obozie.  

16. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w pokoju. 

17. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.  

18. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy trenera, opiekuna obozu opuszczać miejsca obozu (hotelu, 

hali sportowej, boiska).  

19. Wszelki sprzęt elektroniczny użytkowany przez Uczestników (telefony, itp.) przechowywany jest u trenera lub 

opiekuna. Sprzęt oddawany jest Uczestnikom na czas wolny w godzinach wyznaczonych przez kierownika 

obozu. W nagłych przypadkach kontakt z Uczestnikiem jest możliwy przez Trenera obozu lub Opiekuna.  

20. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na 

obozie, Organizator może zdecydować o usunięciu uczestnika z obozu. Wszelkie koszty związane z taką 

sytuacją ponosi Rodzic/Opiekun prawny.  

21. Na obozach obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. 

Nieprzestrzeganie ww. zasady spowoduje natychmiastowe usuniecie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na 

koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.  

22. W przypadku niemoralnego w opinii kierownika obozu zachowania Uczestnika, Uczestnik może zostać usunięty 

z obozu  na koszt Rodzica/Opiekuna prawnego.  

 
Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie, które przyjmuję do wiadomości, 

rozumiem i akceptuję.  

  

Data i podpis Uczestnika ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Data i podpis Rodziców/Opiekunów prawnych ………………………………………………………………………………………………………... 


