
KARTA  UCZESTNIKA  
                          

 I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 
 

1.Organizator wypoczynku: Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański. 

2.Rodzaj imprezy: Obóz sportowo-rekreacyjny. 

3.Adres placówki: Zespół Szkół nr 2 w Wielu ul. Wicka Rogali 7, 83-441 Wiele, tel. 58 687 34 96. 

4.Czas trwania: 13 - 24.08.2015 r. 

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA 

NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU 

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

2. Data urodzenia ............................................................................................. ................................... 

3. Adres zamieszkania ...................................................................................... ................................... 

4. Numer PESEL....................................................................................................... 

5. Nazwa i adres szkoły..................................................................., tel.  ......... ................................... 

6. Imiona, nazwiska i adres rodziców (opiekunów prawnych) w czasie pobytu dziecka w placówce 

wypoczynku:   

.................................................................................................................tel. ................................. 

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

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, 

czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 

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

 

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

 

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

 

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

 

Stwierdzam, że podałem(am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc 

w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku. W razie 

zagrożenia życia i zdrowia dziecka zgadzam się na jego leczenie, niezbędne zabiegi diagnostyczne 

i operację. 
 

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

(podpis matki lub opiekuna)                                                     (podpis ojca lub opiekuna) 

 

 

IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 
 

Wysyłając dziecko na obóz przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować sie do wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie, 

poleceń kadry obozowej w tym kierownika, wychowawców i instruktorów. 

2. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko podczas 

trwania obozu i z tego tytułu przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną. 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za utracone w czasie trwania obozu rzeczy oraz przedmioty 

wartościowe (biżuteria, telefony komórkowe, sprzęt sportowy itp.). 

4. W przypadku naruszenia Regulaminu Obozu Uczestnik może być wydalony z obozu na koszt własny. 

  

 

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

(podpis matki lub opiekuna)             (miejscowość, data)                                  (podpis ojca lub opiekuna) 



 

                                     

 

 

V. INFORMACJA PIELĘGNIARKI O SZCZEPIENIACH  

lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień: 

Sczepienia ochronne (podać rok): tężec .................................., błonica.............................................  

 

............................................., dur ……………………………….......................... ………………….. 

 

Inne ........................................................................................................................ …………………... 

 

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

          (miejscowość, data)                                                               (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

VI. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

            (miejscowość, data)                                                                        (podpis wychowawcy) 

 

 

VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU                     

 

Dziecko przebywało na obozie w Wielu od dnia ........................ do dnia.............................. 2015 r. 

 

 

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

                       (data)                                     (czytelny podpis kierownika placówki wypoczynku) 

 

 

VIII.  INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU W PLACÓWCE 

WYPOCZYNKU W WIELU 
(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.) 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

                       (data)                                     (czytelny podpis kierownika placówki wypoczynku) 


