
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA 

OBOZU FORMACYJNEGO 

Rybojedzko 2016 

 

I INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 
1. Forma wypoczynku: obóz formacyjny 

2. Adres wypoczynku: Baza szkoleniowo-wypoczynkowa Rybojedzko k/Stęszewa,  

ZHP Ośrodek Buk, 62-060 Stęszew 

3. Czas trwania: 5.08-12.08.2016 r.  

II WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE UCZESTNIKA 

NA WYPOCZYNEK 
1. Imię i nazwisko dziecka 

 

2. Data urodzenia              Nr PESEL 

   

3. Imiona rodziców 

 

4. Adres e-mail 

 

5. Adres zamieszkania 

 
 

6. Nr telefonu 

 

7. Nazwa i adres szkoły        Klasa 

 
 

  

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

 
 

9. Rozmiar koszulki (zaznaczyć jeden, koszulka w cenie obozu): 

damskie      S      M      L      XL           męskie      M      L      XL      XXL 

10. Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości ……………….…. zł 

słownie: …..........................................................................................., najpóźniej 

na 21 dni przed terminem obozu. 

 

 …………………………………… …………………………………… 
 data podpis rodzica/opiekuna 

III INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 
1. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, 

w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

 
 
 

2. 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, czy stosuje specjalną dietę).  
Informacje te nie wpłyną na decyzję o przyjęciu uczestnika na obóz, pozwolą one na zapewnienie 

uczestnikowi maksymalnego bezpieczeństwa i opieki: 

 
 
 
 

 

Prosimy zapoznać się i zaznaczyć odpowiednie pola: 
 STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE 

MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU. 

 WYRAŻAM ZGODĘ, ABY PODCZAS POBYTU SYNA/CÓRKI NA OBOZIE FORMACYJNYM 

W TERMINIE 5-12.08.2016 KADRA WYCHOWAWCZA MOGŁA PODAĆ LEKI 

PRZECIWBÓLOWE ORAZ W RAZIE ZAGROŻENIA ZDROWIA ZGADZAM SIĘ NA 

HOSPITALIZACJĘ DZIECKA, BĘDĄC O TYM WCZEŚNIEJ POINFORMOWANYM PRZEZ 

KIEROWNIKA OBOZU.  

 Zarazem oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za wszystkie rzeczy 

wartościowe, materialne (np. telefon komórkowy, mp3, aparat fotograficzny itp.) podane 

dziecku na obóz. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie 

kwalifikacyjnej dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, z późn.zm.). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących wakacyjnych kolonii 

i obozów organizowanych przez KSM Archidiecezji Poznańskiej. 

 

 …………………………………… …………………………………… 
 data podpis rodzica/opiekuna 

INFORMACJA O ZGŁOSZENIU 

O obozie dowiedzieliśmy się:    

  od znajomych        przez media    Facebook, Twitter, itd. 

  z ulotek         z plakatu    w szkole 

  w inny sposób ......………………………………………………………………………………………………………... 



IV INFORMACJA PIELĘGNIARKI O SZCZEPIENIACH (lub przedstawienie książeczki 

zdrowia z aktualnym wpisem szczepień) 
Szczepienia ochronne (podać rok): 

tężec              błonica      dur 

     

 

 …………………………………… …………………………………… 
 data podpis pielęgniarski 

V INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O UCZESTNIKU (w przypadku braku 

możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy – wypełnia rodzic/opiekun) 
Pieczęć szkoły:        Opinia wychowawcy: 

 
 
 
 
 

  

 

 …………………………………… …………………………………… 
 data podpis wychowawcy 

VI DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 
Postanawia się: 

 Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek. 

 Odmówić skierowania dziecka na placówkę wypoczynku ze względu 

 
 
 

 

 

 …………………………………… …………………………………… 
 data podpis kierownika wypoczynku 

VII POTWIERDZENIE POBYTU UCZESTNIKA NA WYPOCZYNKU 
 Dziecko przebywało na obozie formacyjnym w Rybojedzku, organizowanym  

 przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej w dniach 

 
  

 

 …………………………………… …………………………………… 
 data podpis kierownika wypoczynku 

VIII INFORMACJA O STANIE ZDROWIA W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU (dane 

o zachowaniu, urazach, leczeniu, itp.) 

 
 
 
 
 

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka. 

Jeżeli dziecko bierze leki na stałe, to są one podawane przez wychowawcę lub 

kierownika. Dzieci nie mają bezpośredniego dostępu do leków. 

  

 

 …………………………………… …………………………………… 
 data podpis lekarza, pielęgniarki lub kierownika 

IX UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY/INSTRUKTORA O UCZESTNIKU  

PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU 

 
 
 
 
 

   

 

 …………………………………… …………………………………… 
 data podpis wychowawcy 

 

 

ORGANIZATOR: 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej 

ul. Ostrów Tumski 9, 61-109 Poznań 

tel.: 61 85 19 266, kom.: 505 414 225  

e-mail: biuro@poznan.ksm.org.pl 

www.poznan.ksm.org.pl 

Konto bankowe: BZ WBK 86 1090 1476 0000 0000 4702 4732  

Jako tytuł wpłaty prosimy napisać imię i nazwisko dziecka oraz termin obozu. 

Zadatek w wysokości 150 zł prosimy wpłacić w ciągu 7 dni od zapisu na listę uczestników. 

W razie rezygnacji z wyjazdu na turnus na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wpłaty 

nie będą zwracane. Prosimy pamiętać by dziecko miało ze sobą: legitymację szkolną, 

dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, leki na własne dolegliwości, strój 

i obuwie sportowe. 


