
KARTA  KWALIFIKACYJNA   UCZESTNIKA

kontakt:     www.piotrek-tour.pl
(71) 788-22-43

607-285-595
609-215-900

I. Informacja o organizatorze wypoczynku.
    
   1. Forma placówki wypoczynku:    kolonia

   2. Adres placówki wypoczynku: .......................................................................................................................

   3. Czas trwania: ................................................................................................................................................

II. Informacje dotycząca uczestnika wypoczynku

   1. Imię i nazwisko dziecka ................................................................................................................................

   2. Adres zamieszkania    ul. ...............................................................................................................................    

                                         kod   .......................................... miejscowość    .........................................................
   
   3. Pesel dziecka         

   4. Data urodzenia   .........................            miejsce urodzenia      ....................................................................

   5. Kontakt z rodzicami lub opiekunami dziecka  w czasie trwania wypoczynku :

   6. 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, czy moczy się w nocy).
      
...........................................................................................................................................................................................
        
...........................................................................................................................................................................................

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

 7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach 
wynikających  z  niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym  
      
...........................................................................................................................................................................................
        
...........................................................................................................................................................................................

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

Tel. kom. lub do pracy

Adres e-mail

Imię i nazwisko

ojciec (opiekun) matka (opiekunka)

Adres pobytu 
w czasie wypoczynku



   8. Informacja o szczepieniach  (podać rok):  

     tężec .....................      błonica ..................          dur ..................,          inne ................................................................

              
Stwierdzam, że podałem (-łam) wszystkie znane mi informacje o dziecku. Jednocześnie oświadczam, że w razie 
zagrożenia życia mojego dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku oraz do przesyłania materiałów dotyczących 
kolonii i obozów organizowanych przez Biuro turystyczne „Piotrek-tour”. 

          .....................................        ............................................
             miejscowość, data            podpis rodzica /opiekuna

III . Decyzja organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika wypoczynku do udziału w wypoczynku.

            zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

            odmówić skierowanie uczestnika na wypoczynek ze względu:

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

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

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

        miejscowość i data                  podpis organizatora

IV . Informacja o pobycie i stanie zdrowia dziecka w czasie wypoczynku.

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

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

          ...................................          ..................................................
            miejscowość i data                     podpis organizatora

V . Informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące  uczestnika wypoczynku.

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

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

          ...................................          ..................................................
            miejscowość i data                     podpis wychowawcy

VI . Potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika wypoczynku w miejscu wypoczynku.

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

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

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

            miejscowość i data                   podpis kierownika wypoczynku


