
 

Międzyszkolny Klub Sportowy „ Karkonosze” - Sporty Zimowe Jelenia Góra 

                                

              

KARTA  KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku: półkolonia  

2. Adres placówki : Szkoła Podstawowa nr 15,  58-570 Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 9. 

3. Czas trwania wypoczynku : TURNUS PIERWSZY - 28.06 – 02.07.2021r. 

                                                 TURNUS DRUGI -  05.07.06 – 09.07.2021r. 

4. Organizator : MKS KARKONOSZE ,, Sporty Zimowe” w  Jeleniej Górze.  

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

   

1. IMIĘ I NAZWISKO DZECKA  ……………………………………………………………… 

2. DATA URODZENIA   …………………………………..……………………….… 

3. NUMER PESEL    ………………………………………………………..……. 

4. ADRES ZAMIESZKANIA  ………………………………………………………………  

5. NUMER TELEFONU   ………………………………………………………….….. 

6. NAZWA I ADRES SZKOŁY ……………………………………………………………… Klasa ……… 

7. ADRES RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE 

WYPOCZYNKU:  ………………………………………………………………………………………………. 

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

8. Nr KONTAKTOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH    ……………………………..………… 

9. E- mail rodziców ( opiekunów)     ………………………………………… 

 

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

                            ( miejscowość, data)                                                                                ( podpis rodzica lub opiekuna ) 

 

III . INFORMACJE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO O STANIE ZDROWIA DZIECKA  

1. Dolegliwości występujące u dziecka w ostatnim roku ( omdlenia, bóle głowy, brzucha, niedosłuch, krwawienia 

z nosa, duszności, przewlekły kaszel, katar, anginy i inne) ……………………………………………………………………………… 

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

2. Na co dziecko jest uczulone ( proszę podać na co, np. nazwa leku, rodzaj pokarmu)……………………………………… 

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

3. Czy przyjmuje stałe leki ?..................................................................................................................................... 

4. Czy nosi  aparat ortodontyczny lub okulary …………………………………………………………………….…………………………….. 

5. Czy dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną……………………………………………………………………………………………………. 

6. Czy u dziecka zdiagnozowana nadpobudliwość ? czy dziecko jest np. nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu 

kontaktów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

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

7. Inne uwagi o zdrowiu i usposobieniu uczestnika :……………………………………………………………………………………..….. 

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

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



             

WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA W ZAJĘCIACH PRZEWIDZIANYCH PROGRAMEM.  

   POTWIERDZAM,ŻE  PODAŁEM(- AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ 

POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI NA PÓŁKOLONII. WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY 

W RAZIE ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA .  

 

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

(miejscowość, data)                                                                                                              ( podpis rodzica lub opiekuna) 

IV. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb obsługi i realizacji półkolonii  

prowadzonej prze MKS Karkonosze ,,Sporty Zimowe” – zgodnie z art.13ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. UE L 119 z 04,05. 2016) dalej RODO oraz 

Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ).  

2. Zapoznałam/ em się i akceptuję regulamin i procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID- 19 

obowiązujące podczas półkolonii organizowanej przez MKS Karkonosze ,,Sporty Zimowe” i nie mam do 

nich zastrzeżeń. 

3. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, kadry półkolonii 

i pracowników w szkole i innych dzieci COVID-19 . Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych 

informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników półkolonii wraz z kadrą, jak również ich rodzin. 

4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka na półkolonie, 

dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po 

mojej stronie.                                                                                                                                

5.                                

 

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

( miejscowość, data)                                                                                    ( podpis Rodzica / Opiekuna Pr.) 

 

6. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na robienie zdjęć i nagrań video mojemu dziecku, dotyczących 

realizacji programu półkolonii z MKS Karkonosze Sporty Zimowe oraz umieszczanie ich na stronach 

organizatora.  

*Nieprawidłowe skreśl  

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

   (miejscowość, data)                                                                              ( podpis Rodzica / Opiekuna Pr.) 

              V. INFORMACJE WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU – w przypadku braku możliwości uzyskania opinii                                                                                           

                  Wychowawcy klasy – wypełnia Rodzic /Opiekun pr.  

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

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

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

 

 

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

                     ( miejscowość, data)                                                                     ( podpis wychowawcy/ rodzica/ opiekuna pr.) 

 

 



 

 

 

 

       VI. PŁATNOŚĆ 

          Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w wysokości 300 PLN. za każdy turnus w którym dziecko zostanie zgłoszone    

           zgodnie z regulaminem półkolonii  na konto klubu : BZWBK Jelenia Góra 93 1090 2633 0000 0001 1586 8365                                     

           tytułem: Imię i nazwisko dziecka, półkolonia -termin turnusu. 

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

                   ( miejscowość, data )                                                                                      ( podpis rodzica/ opiekuna pr. ) 

     VII.   DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA  

               Postanawia się 

1. Zakwalifikować uczestnika i skierować dziecko na wypoczynek : TAK/ NIE  

2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu ………………………………………………………………………….. 

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

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

(miejscowość, data )                                                                        ( podpis osoby upoważnionej )  

       VIII. POTWIERDZENIE DZIECKA NA WYPOCZYNKU 

           Dziecko przebywa na ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ( forma i adres miejsca wypoczynku) od dnia ……………………….  Do dnia …………………..2021 r.                                     

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

          (miejscowość, data )                                                                               ( czytelny podpis kierownika półkolonii ) 

   IX. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECI W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ( dane o zachowaniu,  urazach ) 

           Uwagi i spostrzeżenia wychowawcy o dziecku . 

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

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

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

 

 

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

(miejscowość, data )                                                                                                 ( podpis wychowawcy półkolonii )   

 

 

    

 


