
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA FERII ZIMOWYCH

I. INFORMACJA  ORGANIZATORA  WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku:    PŁYWACKIE FERIE ZIMOWE W AQUAPARKU GRANIT

pobyt w miejscu zamieszkania i 2 wyjazdy jednodniowe do Wrocławia - Multikino i Teatr Lalek 

2. Adres placówki: ul. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin

3. Turnus ….......... Czas trwania  od ................lutego  2014, do ................. lutego  2014 r.

 

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

II. WNIOSEK  RODZICÓW  (OPIEKUNÓW)  O  SKIEROWANIE  DZIECKA  NA 
WYPOCZYNEK

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

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

nr ewidencyjny PESEL 

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

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

4. Nazwa i adres szkoły ..................................................................................................... klasa .........................

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

         Matka/opiekun* ................................................................................................... telefon .................................

        Ojciec/opiekun*.................................................................................................... telefon ....................................

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



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, okulary, soczewki, aparat słuchowy, itp.)

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

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

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

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

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

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE

MOGĄ  POMÓC  W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI  W CZASIE POBYTU W PLACÓWCE

WYPOCZYNKU.

..............................................                                               .......................................................................
 (data)                                                      (czytelny podpis ojca, matki lub opiekuna)

IV. INFORMACJA PIELĘGNIARKI O SZCZEPIENIACH

       lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ............................., błonica ............................., dur ................................,

inne   .............................................................................................................................................................................

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

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



V. INFORMACJA O DZIECKU WYCHOWAWCY KLASY

(w przypadku barku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy – wypełnia rodzic lub opiekun)

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

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

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

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

.......................................                              ..................................................................................................................
                  (data)                                                                                                                              (podpis wychowawcy lub rodzica - opiekuna)

 VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA

Postanawia się:

1. Zakwalifikować i skierować dziecko do udziału w placówce wypoczynku

 za odpłatnością w wysokości .....................................zł słownie ............................................................................

2. Odmówić skierowania dziecka na placówkę wypoczynku ze względu:

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

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

VII. POTWIERRDZENIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU

Dziecko przebywało na    ............................................................................................................................................
                                                                            (forma i adres placówki wypoczynku)

od dnia ..................................................... do dnia ............................................... 2014 r.

........................................                                                            .................................................................................
                 (data)                                                                                                                       (czytelny podpis kierownika wypoczynku)



VIII.  INFORMACJA O  STANIE  ZDROWIA  DZIECKA W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU

        (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu, itp.)

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

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

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

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

........................................                                                                .......................................................................
         (data)                                                                                                                                                      (podpis lekarz lub pielęgniarki sprawującej                       

                                                                                                                                                                              opiekę medyczną podczas wypoczynku)  

IX.  UWAGI I SPOSTRZEŻEMNIA WYCHOWAWCY – INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS    

         TRWANIA WYPOCZYNKU 

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

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

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

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

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III, IV i VIII karty
kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.

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



REGULAMIN PŁYWACKICH FERII ZIMOWYCH
W AQUAPARKU  „GRANIT” w STRZELINIE    

1 Regulamin Pływackich Ferii Zimowych obowiązuje wszystkich uczestników. 

2 Uczestnicy  Pływackich  Ferii  Zimowych  przebywają  pod  opieką  wychowawców  w  godz.  8.00-16.00  (wyjątek
wyjazdy na wycieczki wg programu).

3 Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub przyprowadzenia później. Fakt ten należy ustalić z wychowawcą
lub kierownikiem Pływackich Ferii Zimowych.

4 Dzieci  są  odbierane  z  placówki  wyłącznie  przez  Rodziców/Opiekunów prawnych  lub  przez  osoby wskazane  w
oświadczeniu.

5 Rodzice / Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z Pływackich Ferii Zimowych u wychowawcy
lub kierownika.

6 W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne
oświadczenie.

7 W karcie  kwalifikacyjnej  Rodzic/Opiekun ma  obowiązek poinformować  o  specjalnych  potrzebach,  zaburzeniach
dziecka. 

8 Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane przez uczestnika dni pobytu oraz świadczenia na Pływackich
Ferii Zimowych.

9 Uczestnik Pływackich Ferii  Zimowych ma prawo do bezpiecznego i  spokojnego wypoczynku,  uczestniczenia we
wszystkich  zajęciach,  korzystania  ze  wszystkich  atrakcji  i  pomocy  dydaktycznych  niezbędnych  do  realizacji
programu Pływackich Ferii Zimowych. 

10 Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu ośrodka, gdzie organizowane są  Pływackie Ferie Zimowe
oraz do poleceń wychowawców.

11 Samowolne  oddalenie  się  dziecka  od  wychowawców,  niewykonywanie  poleceń  wychowawców,  jak  również
nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z
udziału w Pływackich Feriach Zimowych.

12 Opłata za Pływackie Ferie Zimowe w przypadku karnego wykluczenia uczestnika nie będzie zwracana.

13 Organizatorzy Pływackich Ferii Zimowych zobowiązuje się do zapewnienia:

a ubezpieczenia uczestników półkolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków,

b posiłków ( II śniadanie, obiad dwudaniowy),

c wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz instruktorskiej do zajęć edukacyjnych,

d realizacji zajęć zgodnych z programem,

e materiałów edukacyjnych do zajęć,

f natychmiastowego  powiadomienia  rodziców  lub  opiekunów  uczestnika  Pływackich  Ferii  Zimowych  o
zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,

g infrastruktury do realizacji programu Ferii Zimowych z zachowaniem zasad BHP i ppoż.

14 Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników.

15 Rodzice/Opiekunowie  pokryją  powstałe  z  winy  uczestnika  straty,  udowodnione  na  podstawie  sporządzonego  w
obiekcie protokołu, podpisanego przez kierownika wypoczynku.

16 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  programie  podyktowanymi  szczególnymi  względami,  na  które
organizator nie ma bezpośredniego wpływu.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.

                  

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

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



PŁYWACKIE FERIE ZIMOWE W AQUAPARKU GRANIT     turnus.........

Oświadczam,  że  moje  dziecko  ………………………………………………………………………………………..………………………………

może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań do ćwiczeń ruchowych w
tym pływania.

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

      
Imiona i nazwisko Rodziców/Opiekunów prawnych                                                                                                      podpisy

Informacje dotyczące sposobu odbierania dziecka:

decydujemy się na jedną możliwość

OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA

Oświadczam, że będziemy tylko i wyłącznie osobiście odbierać dziecko z placówki.

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

      Imiona i nazwisko Rodziców/Opiekunów prawnych                                                                                                           podpisy

UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO POWROTU DZIECKA DO DOMU

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczenie przez nasze dziecko placówki i
ponosimy za nie pełną odpowiedzialność.

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

      
Imiona i nazwisko Rodziców/Opiekunów prawnych                                                                                           podpisy

UPOWAŻNIENIE DO ODEBRANIA DZIECKA PRZEZ OSOBY TRZECIE

Osoby  upoważnione  przez  Rodziców  do  odbioru  dziecka  z  placówki:

………………………………………………………………………………………………………………...............
Imiona i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa

………………………………………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa

Warunkiem wydania  dziecka  z  półkolonii  w/w  jest  potwierdzenie  tożsamości  upoważnionej
osoby  przez  wychowawcę  na  podstawie  dokumentu  ze  zdjęciem).  
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu
jego  odbioru  przez  wskazaną  powyżej  upoważnioną  przez  nas  osobę.

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

      Imiona i nazwisko Rodziców/Opiekunów prawnych                                                                                           podpisy

Po godzinie 16.00 odpowiedzialność za dziecko przejmują Rodzice / Opiekunowie prawni.
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