
1/6 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

ADRES:  

 

 

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

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................... 

Data urodzenia: _ _ - _ _ - _ _ _ _    (dd-mm-rrrr) 

Pesel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adres zamieszkania: ............................................................................................................................. 

Numer ważnej legitymacji szkolnej (jeśli posiada): ................................................................................ 

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: ................................................................................................ 

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

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów: .......................................................................................... 

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

Numery telefonów: .............................................................................................................................. 

 

INFORMACJE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH UCZESTNIKA WYPOCZYNKU, 

w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym: 

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

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

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

Akademia Techniki Champion 

Biała Podlaska, dn. .....................................

ORGANIZATOR: 

FORMA WYPOCZYNKU: 

BK Turismo/Akademia Techniki Champion Biała Podlaska

Obóz rekreacyjny

H TOP Callela Palace Family&Spa 4*
Carrer de Maria Cardona 9,
08370 Calella, Barcelona, Hiszpania

CZAS TRWANIA WYPOCZYNKU:   15.01.-24.01.2020 r.
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III.  INFORMACJE RODZICÓW/OPIEKUMÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA,  

rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę autokarem, czy 

przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, ogólny stan zdrowia, przebyte lub 

przewlekłe choroby oraz inne istotne informacje). 

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

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

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

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

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

 

IV. INFORMACJE O SZCZEPIENIACH 

(wraz z podaniem roku lub kserokopia książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień) 

- tężec ....................................................................................................................... .......................................................... 

- błonnica .................................................................................................................... ........................................................ 

- dur ............................................................................................................................................................................... ...... 

- inne ..................................................................................................................... .............................................................. 

 

V. JAKO RODZIC/OPIEKUN: 

1. Nie widzę żadnych przeciwskazań, w szczególności zdrowotnych i wyrażam zgodę na udział dziecka w obozie 

sportowym; 

2. Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu 

właściwej opieki w czasie trwania obozu; 

3. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za skutki wszystkich znanych mi, a nie ujawnionych chorób i urazów 

dziecka; 

4. Wyrażam zgodę na leczenie szpitalne, zabiegi itp. w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka; 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby 

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)). 

6. Potwierdzam zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie, które 

rozumiem, przyjmuję do wiadomości i akceptuję. Dokument wypełniłam/em zgodnie z prawdą i stanem 

faktycznym. 

 

 

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

 (miejscowość, data) (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 

Akademia Techniki Champion  
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PONIŻSZĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIA ORGANIZATR 

 VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 

Postanawia się: 

□ zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek 

□ odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu: ....................................................................... ..................... 

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

 

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

 

 VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU 

od dnia ................................... do dnia ...................................... 

 

..........................................  ............................................... 
 (miejscowość, data)  (podpis kierownika wypoczynku) 

 

 VIII. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU  

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

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

..........................................  ............................................... 
 (miejscowość, data)  (podpis kierownika wypoczynku) 
 

Organizator informuje rodziców/opiekunów o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka 

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

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

 

..........................................  .......................................................... 
 (miejscowość, data)  (podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę) 
 

 IX. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE DZIECKA 

PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU 

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

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

 

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

 (miejscowość, data)  (podpis wychowawcy wypoczynku) 

Akademia Techniki Champion 

(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)

Dziecko przebywa o na obozie rekreacyjnym  w Carrer de Maria Cardona, 9, 08370 Calella, Barcelona, Hiszpania



6/6 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
1. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na fotografowanie Uczestnika w trakcie trwania Obozu oraz udostępnianie i 

 
W przypadku braku zgody Rodzic/Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej 

przed rozpoczęciem Obozu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Postanowienia niniejszego dokumentu wchodzą w życie w momencie zawarcia pisemnego porozumienia między  

Organizatorem a Rodzicem/Opiekunem.  
2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu okazało się nieważne, postanowienie takie 

zostanie usunięte, o czym strony zainteresowane zostaną niezwłocznie poinformowane i pozostanie bez wpływu na 

pozostałe postanowienia. Pozostałe postanowienia będą nadal wiążące dla Uczestnika i/lub Rodzica/Opiekuna.  
3. O  wszelkich  zmianach  w  niniejszych  postanowieniach Organizator zobowiązuje się poinformować strony 

zainteresowane w trybie natychmiastowym od momentu ich wprowadzenia.  
4. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami, powstałe w skutek zawarcia stosunku 

prawnego na podstawie niniejszego dokumentu, będą rozstrzygane w trybie polubownym. Strony zobowiązują się 

dążyć w dobrej wierze do zakończenia wszelkich sporów za pomocą ugody, uwzględniając jednak cel tej Umowy z 

równym poszanowaniem interesów. Jeżeli zakończenie sporu na tych zasadach okaże się nie możliwe, będzie on 

rozstrzygnięty przez właściwy sąd, z siedzibą właściwą dla siedziby prowadzenia działalności Organizatora  
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego dokumentu mają zastosowanie przepisy  

 
Akceptacja postanowień niniejszego dokumentu jest równoznaczna z zapoznaniem i zrozumieniem jego treści, 

znajomością skutków prawnych z niego wynikających, a także zobowiązaniem się Uczestnika i/lub Rodzica / 

Opiekuna do przestrzegania zawartych w nim regulacji, zasad i zobowiązań 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Akademia Techniki Champion

wykonanych  zdjęć/filmów  związanych  z  tematyką  obozową  jako  materiały  promocyjne  na  łamach  stron 

Kodeksu Cywilnego.

internetowych, portali społecznościowych, serwisów, jak równie  publikacji wydawanych drukiem.

rozpowszechnianie  zdjęć  na  stronie  www i facebooku klubu.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystywania

Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie, które rozumiem, przyjmuję
do wiadomości i akceptuję:

Imię i Nazwisko Uczestnika:

Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna (czytelnie):

Podpis Rodzica/Opiekuna:

Podpis Uczestnika:

Biała Podlaska, dn.

ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ Z UMOWĄ PODPISANĄ PRZEZ KLUB AT CHAMPION Z FIRMĄ BK TURISMO
I AKCEPTUJĘ INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE.

http://www.mlodyorlik.pl/



