
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  
 
 
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 
 
1.Forma wypoczynku1) 

 

 kolonia  

 zimowisko  

 obóz  

 biwak 

 półkolonia 

 inna forma wypoczynku .............. OBÓZ REKREACYJNO-SPORTOWY..........................................  
                                                                 (proszę podać formę)  
 
2.Termin wypoczynku .......................27.07.2019....................... – ...............08.08.2019............................  
 
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku:  
 

Ośrodek Kolonijno Wczasowy „RUTEX” w miejscowości Mrzeżyno ul.  Lotniskowa 11 
 
Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym2) ..... NIE DOTYCZY  
 
Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą ......NIE DOTYYCZY.  
 
 
WOŁÓW, 27.07.2019 
.............................................                                                   ..............................................................  
   (miejscowość, data)                                                                (podpis organizatora wypoczynku) 
 
 
 II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 
1. Imię (imiona) i nazwisko .........................................................................................................................................  
 
2. Imiona i nazwiska rodziców  
 
....................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................. .......................................................  
 
3. Rok urodzenia uczestnika wypoczynku.....................................................................................................................  
 
 
oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku ……………………………………………………………………………… 
 
 
4. Adres zamieszkania ........................................................................................................... ....................................  
 
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców3)............................................................................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku,     
 
w czasie trwania wypoczynku ....................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................ ........................................................   

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

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

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

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

 



8. 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) 
  
.....................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................. ...........................................................

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

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

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

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

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

 
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem  
 
szczepień):  
 
tężec ........................................................................................................................................................................... 
 
błonica ........................................................................................................................................................................  
 
dur ......................................................................................................................... ......................................................  
 
inne ...............................................................................................................................................................................  
 
 
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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)). 
 
 
 
 .........................................                                      ...................................................................................................         
(data)                                                                          (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)  
 
 
 
III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO 
UDZIAŁU W WYPOCZYNKU  
 
Postanawia się1): 
 

  zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek  
 

  odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu  
 
............................................................................................................................. ...........................................................   
 
 
.........................................                                                           ....................................................................................  
(data)                                                                                                     (podpis organizatora wypoczynku)  
 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W 
MIEJSCU WYPOCZYNKU 

Uczestnik przebywał  

............................................................................................................................. ............................  
(adres miejsca wypoczynku)  

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

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



 
 V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W 
CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 
..................................................................................................................................... ................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
............................................................................................................................... .........................................................  
 
.........................................                                                          ....................................................................................  
(miejscowość, data)                                                                       (podpis kierownika wypoczynku)  
 
 
VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU 
........................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
................................................................................................................................................. ....................................... 
 
........................................................................................................................................................................................ 

 

 

 
... .........................................                                          .................................................................................... 
(miejscowość, data)                                                              (podpis wychowawcy wypoczynku) 
 
 
 –––––––––––––––  
1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”. 
2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.  
3)W przypadku uczestnika niepełnoletni 
 
 

Rachunek wystawić na: 

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

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

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

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

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin obozu 

 

1. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle   stosować się do 
poleceń instruktorów i opiekunów. 

2. W czasie wolnym, uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń opiekunów przestrzegając program 
obozu. 

3. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu czy stosowania innych środków 
odurzających. 

4. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do instruktorów i opiekunów. 

5. Za umyślne szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice. 
                                                                         

Regulamin uczestnictwa w obozie rekreacyjno - sportowym 

1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie sportowym 
przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. 

2. Obowiązkiem uczestnika obozu jest informowanie opiekunów o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia 
i innych ograniczeniach uniemożliwiających uczestnictwa w zajęciach. 

3. Uczestnik obozu zobowiązany jest do wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów. 

4. Uczestnik obozu ma obowiązek i prawo brania udziału we wszystkich zajęciach. 

5. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego 
predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń 

6. Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które ma ze sobą. 

7. W razie wypadku lub złego samopoczucia uczestnik niezwłocznie powiadamia   opiekunów obozu lub 
instruktorów. 

8. Uczestnik przestrzega ramowego rozkładu dnia. 

9. Uczestnik przestrzega regulaminu poruszania się po drogach i na szlakach turystycznych. 

10. Przestrzega zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku bez zgłoszenia opiekunom. 

11. Utrzymywać w czystości sanitariaty i zajmowane pomieszczenia. 

 

I. Odpowiedzialność i obowiązki uczestnika obozu. 

Uczestnik obozu zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych z realizacją regulaminu na obozie. 
Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza obowiązujące zasady mogą spowodować wykluczenie danej 
osoby z obozu w ten sposób, że  dalszy pobyt i powrót do domu będzie musiała ona odbyć we własnym zakresie i 
na koszt własny (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do osobistego 
odbioru uczestnika obozu). 

II. Odpowiedzialność i obowiązek uczestników obozów sportowych i ich prawnych opiekunów. 

Na obozach sportowych uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i przyjmowania 
środków odurzających. Uczestnicy muszą ściśle stosować się do poleceń opiekunów i wychowawców. Za szkody 
wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają materialnie ich rodzice lub prawni opiekunowie. 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować usunięcie uczestnika z obozu na jego koszt. Rodzice lub 
opiekunowie zgłaszając dziecko, muszą podać nazwisko adres i telefon osoby, która może odebrać uczestnika w 
przypadku wcześniejszego wyjazdu. 

 

                                            Ja niżej podpisany oświadczam, że regulamin jest mi znany. 

 

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

Podpis uczestnika obozu.                                                      Podpis obojga rodziców lub opiekunów.    

 



 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w karcie 

kwalifikacyjnej mojego dziecka ………………………………………………………….. 

przez Wołowski / Dolnobrzeski Klub Karate Kyokushinkai w celach: pomocy 

medycznej, zameldowania oraz ubezpieczenia w ramach uczestnictwa w obozie 

letnim. 

Wyrażam również zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka na portalu 

społecznościowym oraz stronie internetowej Klubu. 

Informuję, że zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych, wyrażenie zgody jest 

dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych dziecka, poprawienia ich 

oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania zgody. 

 

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

 Miejscowość, data    Czytelny podpis rodziców / opiekunów 

 

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na sprawdzenie czystości mojego dziecka 

……………………………………………………………………. przez pielęgniarkę lub 

wychowawcę grupy podczas obozu rekreacyjno – sportowego organizowanego przez 

Wołowski / Dolnobrzeski Klub Karate Kyokushinkai. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 

ust.1 pkt 3. 

 

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

 Miejscowość, data    Czytelny podpis rodziców / opiekunów 



 

 

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ W NOCNEJ GRZE TERENOWEJ „NOCNY PATROL” 

( Dotyczy tylko dzieci od 13 lat) 

 

My , niżej podpisani …………………………………………………………………............................ 

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

(imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych) wyrażamy zgodę na udział 

naszego dziecka ………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w 

grze terenowej „NOCNY PATROL”. Jednocześnie oświadczamy, że nie istnieją 

żadne przeciwwskazania medyczne uniemożliwiające lub utrudniające udział 

naszego dziecka w tej grze. 

ZASADY GRY: 
Miejsce : las   
Czas gry: między 22.00 a 24.00 ( czas gry ze względów organizacyjnych może ulec zmianie) 
Uczestnicy: 2 drużyny dzieci  w wieku 13 lat 
Opieka:  4 opiekunów: 2 opiekunów w punkcie kontroli, 2 opiekunów- obserwatorów  w lesie z 
drużynami.  
Drużyny rozlokowane  są  na końcach 100 metrowego odcinka. Na sygnał podążają naprzeciw siebie. 
Każdy uczestnik posiada zawiązaną na ramieniu foliową taśmę, która oznacza „Zycie”. Uczestnik po 
zerwaniu szarfy wraca do punktu kontrolnego oświetlonego latarkami lub umiejscowionego pod 
latarnią aby od opiekunów –kontrolerów otrzymać nową taśmę.  Każdy uczestnik posiada 3 „życia”. 
Wygrywa ta drużyna , która po sygnale zakończenia gry zdobywa  najwięcej  zerwanych taśm 
przeciwnika. 
Gra toczy się w ciemności jedynym oświetleniem są duże latarki z punktu kontrolnego  wskazujące 
orientacyjnie miejsce punktu. Opiekunowie obserwatorzy  oznaczeni  są  mrugającymi, widocznymi 
światełkami  i w razie potrzeby służą pomocą. Grupy poruszające się po lesie nie mogą  zawierać więcej 
niż 3 osoby. Gra jest formą strategiczną i jej przebieg  oraz czas zależy od wewnętrznych  ustaleń 
drużyn. 
 
 
 

 

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

 Miejscowość, data    Czytelny podpis rodziców / opiekunów 

 



 

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ W NOCNEJ GRZE TERENOWEJ  

„ NOCNE PODCHODY ZADANIOWE” 

 

My , niżej podpisani …………………………………………………………………............................ 

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

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) wyrażamy zgodę na udział 

naszego dziecka ………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w 

grze terenowej „NOCNE PODCHODY ZADANIOWE ”. Jednocześnie oświadczamy, 

że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne uniemożliwiające lub 

utrudniające udział naszego dziecka w tej grze. 

ZASADY GRY: 
Miejsce : las   
Czas gry: między 21.00 a 23.00 ( czas gry ze względów organizacyjnych może ulec zmianie) 
Uczestnicy: 2 lub więcej drużyn dzieci .  
Opieka:  wszyscy opiekunowie 
Drużyny rozlokowane  są  100 metrów od centralnego punktu zadaniowego  . Na sygnał podążają 
naprzeciw siebie. Uczestnicy maja za zadanie w określonym czasie odnaleźć jak najwięcej punktów 
zadaniowo-orientacyjnych. Wygrywa ta drużyna , która w najszybciej dotrze do punktu centralnego z 
największą ilością zaliczonych zadań. 
Gra toczy się w ciemności jedynym oświetleniem są duże latarki  opiekunów. 
 

 

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

 Miejscowość, data    Czytelny podpis rodziców / opiekunów 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Lista rzeczy potrzebnych – obóz  rekreacyjno-sportowy 
 

1. dokumenty: legitymacja szkolna 
2. kimona (osoby ćwiczące karate) 
3. przybory toaletowe (mydło, pasta i szczoteczka do zębów, szampon) 
4. buty, adidasy + klapki kąpielowe 
5. kurtka przeciwdeszczowa 
6. okulary przeciwsłoneczne 
7. swetry, bluzy, koszulki z krótkim rękawem 
8. spodnie, dresy, krótkie spodenki 
9. bielizna osobista i skarpety 
10. strój do spania 
11. kostium kąpielowy + okularki + czepek 
12. ręczniki łazienkowe + ręcznik kąpielowy 
13. torba na brudną bieliznę 
14. mały podręczny plecak 
15. krem z filtrem 
16. czapkę z daszkiem 
17. środki na komary i kleszcze 
18. tabletki na gardło  
19. leki przyjmowane systematycznie z opisem  przekazane Wychowawcy 
20. kieszonkowe można przekazać przed wyjazdem wychowawcy w podpisanej kopercie  
21. DOBRY HUMOR I UŚMIECH 

 
                                                                                     Uczestniku 
 

Nie bierz proszę telefonu komórkowego, gierki itp. Spróbuj wytrzymać bez tych udogodnień. 
Dasz radę!  
Jedziesz na obóz po to, żeby przez te dwa tygodnie odpocząć. To, jak będzie wyglądał obóz, zależy 
także od Ciebie.  
Prosimy, nie zmarnuj tego czasu. Telefon sprawi, że myślami będziesz wciąż w domu przy rodzicach i w 
efekcie nie odpoczniesz w pełni.  
Jeżeli Twoi rodzice będą chcieli się z Tobą skontaktować, to mogą zadzwonić na nasz telefon (w 
„nagłych wypadkach”, gdy będziesz bardzo tęsknić - też będziesz się mógł z nimi porozmawiać). 
Jeżeli jednak się zdecydujesz i weźmiesz ze sobą te „udogodnienia” to je zabierzemy jeżeli zauważymy, 
że korzystasz z nich bez potrzeby lub nadmiernie. 
 
 
                                                                                  Drodzy Rodzice 
 

Zdecydowaliście się aby Wasze dziecko czynnie spędziło czas na obozie rekreacyjno-
sportowym. Co to znaczy? To znaczy, że każda chwila pobytu Waszego dziecka będzie zajęta.  
Prosimy telefonujcie lub czekajcie na telefon po obiedzie, w czasie odpoczynku około godziny 14.45 .  
 Nie bądźcie zaniepokojeni, jeżeli Wasze dziecko  nie zadzwoni. To będzie tylko znaczyć, że świetnie się 
bawi. Jeżeli wyniknie nagła potrzeba skontaktujemy się z Wami. Nie panikujcie jeżeli dziecko powie , że 
coś mu dolega. Spokojnie z nami porozmawiajcie. Rozumiemy , że będziecie daleko i nie będziecie mieli 
wpływu na wiele sytuacji. Na bieżąco staramy się rozwiązywać wszelkie problemy. 
 Wy również odpocznijcie. Opieką zajmiemy się my i nasz zespół wychowawczy. 
 
                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                  Organizatorzy 
                                                                                                                                    Anna i Bogusław Bolanowscy   
 
 


