
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII 
 
I. INFORMACJE ORGANIZATORA O PÓŁKOLONII SPORTOWO-REKREACYJNEJ: 
1.    Forma wypoczynku: PÓŁKOLONIA SPORTOWO-REKREACYJNA  DLA DZIECI  
2. Adres: WOJEWÓDZKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI IM. ZBIGNIEWA MAJEWSKIEGO W DRZONKOWIE, 
66-004 ZIELONA GÓRA, UL. DRZONKÓW-OLIMPIJSKA 20 
 
3. Czas trwania wypoczynku: od 29 czerwca do 03 lipca 2015r. 
 
Drzonków,  ……………………………….                                 …..……….………………………………….. 
                       (miejscowość, data)                                         (podpis organizatora półkolonii) 
 
PRZYSTANEK NA KTÓRYM DZIECKO BĘDZIE: 

• WSIADAŁO……………………………………………………………………………………….…….. 
• WYSIADAŁO………………………………………………………………………………………..….. 

WYRAŻAM ZGODĘ NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA  
             Z PRZYSTANKU / DO DOMU                                                       TAK                NIE     

_____________________________________________ 

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA PÓŁKOLONIĘ  
w terminie: ……………………………….............…………………………………………………………… 
1. Imię i nazwisko dziecka ..................................…………………...……………………………………… 
2. Data urodzenia ................................................................................................................................. 
3. Adres zamieszkania ...................…………………………………………………………..……………… 
telefon rodzica lub opiekuna...........………………………………………………………………………….. 
4. Nazwa i adres szkoły ....................……………………………………………………klasa ………........ 
Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości ..................................... zł 
słownie................................................................................................................................................zł 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem półkolonii. 

 

................................                 ……………..…………......................... 
(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 lub okulary) 
...............................................................……………………………………………………………………. 
...............................................................………………………………………………………………….… 
...............................................................………………………………………………………………….… 
...............................................................………………………………………………………………….… 
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC  
W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU W CZASIE TRWANIA PÓŁKOLONII. 
 
………………….......                         ……………….……………………………… 
(miejscowość, data)    (podpis matki, ojca lub opiekuna) 
__________________________________________ 
IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH 
lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień 
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ................, błonica ............, dur ....................................,  
Inne (jakie?) ..................................................................................................................................... 
 
.......................................                     ………….……………………………………………. 
    (miejscowość, data)       (podpis lekarza, matki, ojca lub opiekuna) 
____________________________________ 
V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU 
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy – wypełnia rodzic lub opiekun) 
...............................................................………………………………………………………….……… 
...............................................................……………………………………………………….………… 
 
......................................                       …………............................................................... 
   (miejscowość, data)                  (podpis wychowawcy lub rodzica - opiekuna) 



______________________________________________ 
VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 
Postanawia się: 
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na półkolonię 
2. Odmówić skierowania dziecka na półkolonię ze względu: ............................................................. 
 
......................................               ….…........................ 
     (miejscowość, data)                    (podpis) 
_________________________________________________ 
VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA PÓŁKOLONII 

Dziecko przebywało na PÓŁKOLONII SPORTOWO – REKREACYJNEJ W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU SPORTU  

I REKREACJI W DRZONKOWIE, UL. OLIMPIJSKA 20, 66 – 004 RACULA  

w terminie: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

     (miejscowość, data)                      (czytelny podpis kierownika wypoczynku) 

_________________________________________________ 
VIII. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA PÓŁKOLONII  
(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.) 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................………………………………………………………………......… 
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka 
 
................................         ….………………..………................................................. 
   (miejscowość, data)                          (podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę 

           medyczną podczas półkolonii) 
______________________________________________ 
IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS TRWANIA PÓŁKOLONII 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
.....................................                                ……………........................................................ 
      (miejscowość, data)                                                         (podpis wychowawcy-instruktora) 
_________________________________________________ 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych przeze mnie dobrowolnie dla celu realizacji zleceń/zadań/usług 
świadczonych przez WOSiR Drzonków. Oświadczam że zostałem(am) poinformowany(a) o celu zbierania tych informacji, prawie 
dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz ich usunięcia. Administratorem Danych w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr. 101 poz. 926, ze zm.) jest Wojewódzki Ośrodek Sportu i 
Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, 66-004 Racula. 

 
TAK          NIE     
 
 
........................................                                ……………........................................................ 
       (miejscowość, data)                                                          (podpis matki, ojca lub opiekuna) 
 
 
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka wykonanych w trakcie uczestnictwa w półkolonii. Zdjęcia mogą 
zostać wykorzystane (co nie oznacza konieczności publikacji) tylko i wyłącznie na potrzeby marketingowe WOSiR Drzonków. 

 
TAK        NIE    
 
 
........................................                                ……………........................................................ 
       (miejscowość, data)                                                          (podpis matki, ojca lub opiekuna) 
 


