KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU*

ZGRUPOWANIE KARATE TRADYCYJNEGO „ SPORTOWY TALENT”
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku: Obóz sportowy
2. Termin wypoczynku:

11.08.2018r. do dnia 14.08.2018r.

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku:

Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „ Dojo- Stara Wieś”

............................................
(miejscowość, data)

..................................................................................
(podpis organizatora wypoczynku)

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU:
1.

Imię (imiona) i nazwisko dziecka
........................................................................................................................................

2.

Imiona i nazwiska rodziców:
................................................................................................. …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

3.

Data urodzenia, PESEL ..........................................................................................................................................

4.

Adres zamieszkania …………………….............................................................................................................

5.

Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku:
.............................................................................................................................................................................

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 niedostosowania
społecznego.………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

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 stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi
aparat ortodontyczny lub okulary)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia

V.

z aktualnym wpisem szczepień):

WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W

tężec …………………………………

błonica ………………………………………

INFORMACJA

KIEROWNIKA

WYPOCZYNKU

O

STANIE

ZDROWIA

UCZESTNIKA

JEGO TRAKCIE

dur …………………………………..

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

inne …………………………………………………………………………………………………….

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

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku
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 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135, z późn. zm.))

.............................................
(miejscowość i data)

.................................................................................
(podpis kierownika wypoczynku)

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE
..................................................
(miejscowość, data)

............................................................................
(podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

III.

DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA

WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

........................................
(miejscowość, data)

Postanawia się:

.....................................................................
(podpis wychowawcy wypoczynku)

1. Zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
za odpłatnością w wysokości ..........................................zł słownie ..........................................................................
2. Odmówić skierowania dziecka na placówkę wypoczynku ze względu:
....................................................................................................................................................................................

..........................................................
(data)

IV.

POTWIERRDZENIE

PRZEZ

VII. OŚWIADCZENIA/ INFORMACJE rodziców/ opiekunów prawnych :

1.

Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW: oświadczam, że dziecko podczas
zgrupowania posiada aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie
medycyny sportowej lub posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sportowej i odpowiednie ubezpieczenie NNW.

2.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udzielenie ewentualnych świadczeń
medycznych bez uzgodnienia z Rodzicem/Opiekunem prawnym.

.................................................................
(podpis organizatora wypoczynku)

KIEROWNIKA

WYPOCZYNKU

POBYTU

UCZESTNIKA

WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywał ....................................................................................................................................................
(adres i miejsce wypoczynku)
od dnia ........................................ do dnia ............................................... 20 ...........r.

........................................
(miejscowość data)

*na podstawie załącznika nr 6 Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
(Dz. U. 2016, poz. 452)

.................................................................................................
(podpis kierownika wypoczynku)

3. Odbiór ze zgrupowania:
*Odbiorę dziecko osobiście/ upoważniam do odbioru dziecka Panią/ Pana:
imię i nazwisko, PESEL …………………………………………………………………..
4.Wizerunek i dane osobowe: * Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na nieodpłatne
utrwalanie i rozpowszechnianie przez PZKT wizerunku dziecka oraz przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby realizacji programu „Sportowy Talent”oraz w celach
informacyjno/promocyjnych związanych z programem.
5. Inne istotne informacje…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość i data)
(podpis rodziców// opiekunów prawnych)

