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I. INFORMACJE RODZICÓW / OPIEKUNÓW (wypełniają rodzice / opiekunowie) 

Imię i nazwisko dziecka    JAN KOWALSKI                                                                                                 . 

Data urodzenia 01.01.2003                                                                                                                   . 

PESEL 03010100000                                                                                                                        . 

Adres zamieszkania: UL. STASZICA 5, 42-200 CZĘSTOCHOWA                                       . 

Nazwa szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                                                                                 . 

Adres szkoły: UL. STASZICA 5, 42-200 CZĘSTOCHOWA                                                           . 

Imiona i nazwiska rodziców ANNA NOWAK, JAN KOWALSKI                                                  . 

Adres rodziców / opiekunów w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku: 

UL. STASZICA 5, 42-200 CZĘSTOCHOWA                                                                                       .  

Telefon: (matka) 500-000-000                     (ojciec) 500-000-000                                 . 

II. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA (wypełniają rodzice/opiekunowie) 

1. Przebyte choroby: (podkreślić, jeśli dziecko chorowało na którąś z chorób): 

szkarlatyna, ospa wietrzna, świnka, odra, żółtaczka zakaźna, inne:                          . 

2. Czy dziecko cierpi na (podkreślić właściwe): padaczkę, moczenie nocne, wadę 

serca, chorobę lokomocyjną, inne:     ----                                                                             . 

3. Czy dziecko przyjmuje stałe leki? (podać jakie oraz rodzaj dolegliwości) 

      WYMIENIĆ NAZWĘ LEKU, KTÓRE PRZYJMUJE DZIECKO                                            . 

W przypadku przyjmowania przez dziecko stałych lekarstw rodzice/opiekunowie 

zobowiązani są przekazać je na czas trwania kolonii pielęgniarce/wychowawcy. 

4. Czy dziecko jest uczulone na: 

Pokarmy (podać jakie):      WYMIENIĆ SKŁADNIKI                                                                             . 

Lekarstwa (podać jakie):     WYMIENIĆ NAZWĘ LEKU                                                                  . 

Inne uczulenia:  WYMIENIĆ UCZULENIA                                                                                                 . 

III. INFORMACJE O SZCZEPIENIACH (wypełnia rodzic / opiekun / pielęgniarka / 
higienistka szkolna lub z przychodni) 

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec  2010   , błonica    2011   , dur   2010      . 

inne:                                                                                                                                       . 

inne uwagi:                                                                                                                           . 

      WARSZAWA, 08.01.2018                            JAN KOWALSKI                                    . 
                 miejscowość, data                                              podpis pielęgniarki/lekarza/rodzica/opiekuna 

IV. OGÓLNA OCENA STANU ZDROWIA DZIECKA (w dniu wypełniania karty) 
(wypełnia rodzic / opiekun / lekarz rodzinny) 

Stan zdrowia fizyczny:    STAN ZDROWIA BARDZO DOBRY                                       . 
Kondycja psychiczna (ewent. objawy nerwicowe, stwierdzone zaburzenia 
osobowości, lęki)    KONDYCJA PSYCHICZNA BARDZO DOBRA                                 . 
Zalecenia dla opiekunów w placówce wypoczynkowej:                                               . 
                                                                                                                                                . 

    WARSZAWA, 08.01.2018                            JAN KOWALSKI                                   . 
                 miejscowość, data                                              podpis i pieczęć lekarza/rodzica/opiekuna 

V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

. 

   WARSZAWA, 08.01.2018                            JAN NOWAKOWSKI                             . 
                 miejscowość, data                                                                podpis wychowawcy 

 
 
 



VI. REGULAMIN UCZESTNICTWA W KOLONIACH CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

1. Uczestnikiem zimowiska może być wyłącznie osoba zakwalifikowana przez organizatora. 
 
2. Podczas trwania zimowiska, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz 
spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków (środków odurzających). W przypadku 
stwierdzenia ich faktu spożycia, kierownik zimowiska ma prawo odesłać uczestnika na koszt rodziców 
(opiekunów) do domu. Niedopuszczalny jest przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego prawnych opiekunów dzieci 
znajdujących się pod wpływem alkoholu. Osoby takie mają zakaz wstępu na placówkę. 
 
3. Wyjście poza teren placówki lub oddalenie się od grupy jest dozwolone wyłącznie za zgodą opiekunów.                                                                         
 
4. Uczestnik zimowiska zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez 
wychowawców, stosować się do regulaminów zimowiska i ośrodka oraz do poleceń kierownika zimowiska, 
wychowawców, instruktorów i pilotów/ przewodników. 
 
5. Uczestnicy zimowiska zobowiązani są do przestrzegania czystości w sanitariatach, miejscach zakwaterowania, 
stołówce oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych.            
 
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej rzeczy wartościowe uczestników. Można oddać  
w depozyt opiekunowi grupy pieniądze kieszonkowe oraz dokumenty. 
 
7. Z uwagi na intensywny program, udział w zimowisku odbywa się bez telefonów komórkowych. 
W nagłych/pilnych przypadkach można kontaktować się z kierownikiem zimowiska. 
 
8. Uczestników zimowiska obowiązuje przestrzeganie zarządzeń wydanych przez opiekunów, regulaminów 
przewoźników i ośrodków oraz przestrzeganie wszystkich przepisów, z którymi zostaną zapoznani po rozpoczęciu 
zimowiska. 
 
9. Rodzice/opiekunowie uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 
niego podczas podróży i pobytu na zimowisku na podstawie protokołu szkody sporządzonego przy udziale 
kierownika zimowiska w chwili i miejscu jej powstania. 
 
10. Odwiedziny dziecka na placówce wypoczynku możliwe są wyłącznie za zgodą opiekuna grupy, tylko  
w miejscach do tego przeznaczonych. Zabrania się przebywania w miejscu zakwaterowania dzieci (w pokojach). 
 
11. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu uczestnik zostanie ukarany upomnieniem, naganą wobec 
całej grupy, powiadomieniem rodziców lub szkoły, a w drastycznych przypadkach (zwłaszcza naruszenie pkt. 2) 
wydalony zostanie dyscyplinarnie z terenu placówki. W razie zaistnienia takiej sytuacji, rodzice / opiekunowie 
zobowiązani są do odebrania uczestnika, w ciągu 24 godzin, na własny koszt i we własnym zakresie lub zostaną 
obciążeni kosztami transportu uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego przez organizatora. 
 
12. Prawni opiekunowie uczestników zimowiska zobowiązani są do rzetelnego wypełnienia karty kwalifikacyjnej 
oraz zapoznania się z niniejszym Regulaminem Uczestnictwa. Jego niepodpisanie równoznaczne jest ze 
skreśleniem z listy uczestników. 
 
13. Uczestnik zimowiska zobowiązany jest zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną.     
 

 

 

 

 

VII. My niżej podpisani - rodzice/prawni opiekunowie dziecka oświadczamy, że: 

1. Rzetelnie podaliśmy wszystkie informacje o dziecku.                                       
2. Zapoznaliśmy się z Regulaminem Uczestnictwa.                                               
3. Wyrażamy zgodę na leczenie szpitalne lub przeprowadzenie koniecznego zabiegu operacyjnego 
w czasie pobytu dziecka na koloniach, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.                                                                                   
4. Zobowiązujemy się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości  
    100 zł (słownie: sto złotych) 
5. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie  kwalifikacyjnej  
w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  dziecka. 
6. Wyrażamy zgodę na bezpłatną publikację zdjęć z udziałem dziecka z zajęć podczas pobytu  
na wypoczynku (facebook, www.caritas.czest.pl, publikacje  Caritas Archidiecezji Częstochowskiej). 

    WARSZAWA, 08.01.2018                            JAN KOWALSKI                                       . 
                     miejscowość, data                                                                                                czytelny podpis rodzica/opiekuna 

7. Informujemy, że będziemy potrzebować fakturę za zimowisko:    □ tak, □ nie 

Dane do faktury - osoby na która ma być wystawiona faktura (imię i nazwisko, adres) 

     JAN KOWALSKI, UL. ZŁOTA, 00-000 WARSZAWA                                                    . 

                                                                                                                                                . 

VIII. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU  

(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)  

                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                . 

Olsztyn,                                                                                                                                 . 
                                   data                                                                 podpis i pieczątka pielęgniarki 

IX. POTWIERDZENIE POBYTU NA PLACÓWCE WYPOCZYNKU 

Dziecko przebywało na zimowisku w miejscowości Olsztyn, ul. Św. Puszczy 6,  
od dnia :    29.01.2018 r. do dn.: 07.02.2018 r. 

Olsztyn,                                                                                                                                                                  . 
                                   data                                                            czytelny podpis kierownika zimowiska 

X. UWAGI WYCHOWAWCY O DZIECKU PODCZAS POBYTU NA PLACÓWCE WYPOCZYNKU                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                .  

Olsztyn,                                                                                                                                 . 
                                   data                                                                czytelny podpis opiekuna


