KARTA KWALIFIKACYJNA
UCZESTNII(A KOLONII
I. rxronuAcJA

oRGAI§IZAToRA wYPoczYNK$

l. organizator:
2. Forma placówki wypocrynku:

oBÓz LETNI
3.

Adres placówki:

4. Czas trrvania:

(podpis organizatora)

(miejscowość, data)

ii. wxrosnK RoDzIców

1orrnruNó$ o sKIERowANIE DzIEctcA NApLAcówKĘ wypoczym<u

Ja niżej podpisany (a), wnioskuję o

prł,jęcie mojego dziecka

na obóz

letni ......organizowany

ptzez

2.Dataurodzenia:

3.

PESEL:

S.Adres rodziców (opiekurrów) w czasię pobytu dziecka w placówce wypocąynku]

.

..

.. .

..

.... ..

.

i art. 146 Kodelau rodzinnego i opiekńczego oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
stycania 1997 r. w sprawie warunków, jakie musą spehriać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i
młodzież| szkolnej, a takźe zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 e m.) i zarądzenia Nr l8
Minis6ą Edukacji Narodowej z drria 29 września t997 r. w sprawie zasad i warunków organizowaniapraz szkołę i placówki
publiczrre krajomawstwa i trrrystyki (Dz. Urz. MEN Nr 9, poz. 40), wyrażam zgodę na sprawowanie opieki nad moim

Zgodnie

z

art. 93,97

Nłodowej z

dnia

2l

dzieckiem w okesie pobytu przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie.

(miejscowość, data)

(podpis rodzicą lub prawnego opiekuna)

IIL INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np. na co dziecko jest uczulone, dolegliwości występujące u dziecka w ostatnim czasie: !
lrzuctra, omdlenia, niedosluch, Óuszności, krwawiinia z no§a, przewlekły kaszel, r."t"r,*"ogin",iłt'l
""y
stale leki , czy nosi okulrry, a jeśti tak czy może ieździćkonno bez okularów).
1bOte

Stwierdzam, że podalem (am), wsrystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w
zapewnieniu właściwejopieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku.
W razie zagrożenia życia dziecka ąadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
Przyjmuję do wiadomości,że Towarzystwa Ubezpieczeniowe refundują KL i NI\[W tylko wówczas gdy
ubezpieczony NIE JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU.
W przeciwnym wypadku zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z leczenia dziecka.
ZobowĘzuję się do zwrotu kosńów za zakupione leki w trakcie leczenia ambulatoryjnego mojego dziecka.

(data)

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Óńfiu;;

