
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

PARAFIA JANA PAWŁA II W GRAJEWIE 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU   

1. Forma  wypoczynku: kolonie                         

2. Termin wypoczynku: 18-24.07.2021r.  

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji: Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „GROŃ” 

ul. Jana Pawła II 252, 34-425 Biały Dunajec  

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  

!PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI! 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko uczestnika: 

………………………….……………………………………………...…….. 

2. Data urodzenia:  

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

3. Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość): 

………………………….……………………………………………...…….. 

4. Nazwa i adres szkoły: 

………………………….……………………………………………...…….. 

5. Numer PESEL uczestnika wypoczynku: 

 

           

 

6. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów uczestnika: 

………………………….……………………………………………...…….. 

………………………….……………………………………………...…….. 

 

7. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców/opiekunów w czasie pobytu dziecka  

na koloniach: 

………………………….……………………………………………...…….. 

………………………….……………………………………………...…….. 

 

8. Numery telefonów rodziców lub opiekunów: 

………………………….……………………………………………...…….. 

………………………….……………………………………………...……. 

 

 



9. Zobowiązuje się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości 

950zł - słownie dziewięćset pięćdziesiąt złotych. 

     

………………………                                …………………………...…….. 
   (miejscowość, data )                                                  (podpis rodziców lub opiekunów) 

 

 

III. INFORMACJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA 

DZIECKA (× WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ)  

 

1. Przebyte choroby (jakie, w którym roku życia): 

………………………….……………………………………………...…….. 

………………………….……………………………………………...…….. 

 

2. Dolegliwości występujące u dziecka w ostatnim roku: ×  

omdlenia, bóle głowy, bóle brzucha, duszności, krwawienia z nosa, przewlekły 

kaszel, anginy, przewlekły katar, zawroty głowy, zaburzenia wzroku, zaburzenia 

słuchu, inne:……………………………………………. 

 

3. Szczepienia ochronne (data szczepienia): 

tężec…………………………………………………………………………. 

błonica………………………………………………………………………. 

dur…………………………………………………………………………… 

inne………………………………………………………………………….. 

 

4. Dziecko jest uczulone: ×  

 TAK    NIE 

Jeśli tak, to na co (nazwy leków, pokarm, inne): 

………………………….……………………………………………...…….. 

………………………….……………………………………………...…….. 

 

5. Dziecko: × 

nosi okulary, nosi aparat ortodontyczny, używa wkładek ortopedycznych, nosi 

aparat słuchowy, inne:……………………………………………….............. 

…………………...…………………..………………………………………. 

 

6. Dziecko zażywa na stałe leki: × 

 TAK    NIE 

Jeśli tak, jakie (nazwa leku), w jakich dawkach: 

………………………….……………………………………………...…….. 

………………………….……………………………………………...…….. 

VI. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU  

1. Uczestnik (imię i nazwisko) ……………………………………………… 

przebywał (adres i nazwa miejsca wypoczynku) ………………………….................. 

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

od dnia (dzień, miesiąc, rok) .......................... do dnia (dzień, miesiąc, rok) ……….. 

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

 

………………………                                …………………………...…….. 
   (miejscowość, data )                                                    (podpis kierownika wypoczynku) 

 

VII. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY 

WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  

1. Opinia wychowawcy: 

………………………….……………………………………………...…….. 

………………………….……………………………………………...…….. 

 

………………………                                  ……….….……………...……….. 
   (miejscowość, data )                                                      (podpis wychowawcy wypoczynku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dziecko jazdę samochodem znosi: × 

 ŹLE    DOBRZE 

 

8. Informacje o zachowaniu dziecka: × 

nieśmiałe, nadpobudliwe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, agresywne,  

ma napady złości, wycofane, inne: ……………………………..................... 

 

9. Inne ważne informacje dotyczące dziecka i jego stanu zdrowia: 

………………………….……………………………………………...…….. 

………………………….……………………………………………...…….. 

 

10. Dziecko wyjeżdża samodzielnie na kolonie po raz: 

 ………………………………………………………………………………. 

 

11. W związku z wprowadzeniem przez organizatora dodatkowych 

zabezpieczeń, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów 

wypoczynku dzieci i młodzieży, mających na celu zmniejszenie ryzyka 

zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku i zapewnienie im 

bezpieczeństwa: 

 

A) Udostępniam organizatorowi, kierownikowi i opiekunom wypoczynku numer 

telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację  

w przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych, 

kontakt: ……………………………………………………………………………... 

 

B) Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin - odbioru 

mojego dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u mojego dziecka 

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszności). 
 
………………………                                                        …………………………...…….. 

   (miejscowość, data )                                                           (podpis rodziców lub opiekunów) 

 
C) Informuję, że moje dziecko (WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ I UZUPEŁNIĆ) 

choruje przewlekle na:………………………………………………………………... 

nie choruje przewlekle. 

*W przypadku występowania u dziecka chorób przewlekłych konieczne jest 

dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  

w wypoczynku.  



Choroba przewlekła mojego dziecka nie jest przeciwskazaniem do udziału  

w wypoczynku, co poświadczam załączoną opinią lekarską o braku przeciwskazań 

zdrowotnych.  

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

   (miejscowość, data )                                                        (podpis rodziców lub opiekunów) 

 

D) Zobowiązuję się do zaopatrzenia mojego dziecka w indywidualne osłony nosa  

i ust (maseczka ochronna) do użycia podczas pobytu na wypoczynku. 

 

12. Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które 

mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki dziecku w czasie trwania 

wypoczynku. 

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

   (miejscowość, data )                                                         (podpis rodziców lub opiekunów) 

 

13. 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 10.05.2019 

roku o Ochronie Danych Osobowych). 

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

   (miejscowość, data )                                                        (podpis rodziców lub opiekunów) 

 

IV. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU 

1. Opinia: 

………………………….……………………………………………...…….. 

………………………….……………………………………………...…….. 

………………………….……………………………………………...…….. 

………………………….……………………………………………...…….. 

 

………………………                                …………………………...…….. 
   (miejscowość, data )                                                            (podpis wychowawcy klasy)  

 

V. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 

Postanawia się: 

1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek. 

2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu: 

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

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

             (data)                                               (podpis kierownika wypoczynku) 

 
 


