
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 
I. Informacja organizatora wypoczynku. 

1. Forma wypoczynku: obóz narciarski. 

2. Organizator: Stowarzyszenie Racula, 66-004 Zielona Góra ul. Racula-Głogowska 64, NIP: 
973-09-04-807 

3. Adres placówki: DW „U Chowańca” Murzasichle, ul. Sądelska 1, 

4. Czas trwania: 19-26.01.2019 r. 

II. Wniosek rodziców (opiekunów) o skierowanie dziecka na placówkę 

wypoczynku. 

Uczestnik: 

Imię....................................................Nazwisko..................................................... 

Adres....................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia:....................................................................................… 

Pesel:……………………………………………………………………………... 

Dane rodzica (opiekuna): 

Imię....................................................Nazwisko..................................................... 

Adres....................................................................................................................... 

Tel. dom............................kom...............................email........................................ 

 

Zgadzam się na udział mojego dziecka (imię nazwisko)........................................w 

obozie narciarskim w Murzasichle 19-26 styczeń 2019 organizowanym przez w/w 

stowarzyszenie. Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć dziecka  z obozu na stronie 

internetowej www.tenis-stolowy.zks.pl i www.racula.pl  

Oświadczam, że moje dziecko nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do uprawiania 

żadnego sportu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 

kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. 

Zobowiązuję się również do opłacenia kosztów 1250 zł. 

 

 

...............................                                                          .............................. 
Podpis i pieczęć stowarzyszenia                                               Data i podpis rodzica (opiekuna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

http://www.tenis-stolowy.zks.pl/
http://www.racula.pl/


 
III. Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka. 

( np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i  

jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, przeciwwskazania do 

uprawiania sportu) …………………………….................................................................... 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
IV. Informacje o stanie zdrowia dziecka, uwagi i spostrzeżenia wychowawcy 

instruktora w czasie pobytu w placówce wypoczynku. Organizator informuje 

rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka. 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………..     ……………………………….. 
       (data)                (podpis wychowawcy) 
 

V. Informacja o szczepieniach lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym 
     wpisem szczepień. 
     Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ................, 
     błonica ............, dur ................., inne ............. 
    
     .................... ............................. 
     (data) (podpis lekarza, matki, ojca lub opiekuna) 
 
 VI. Decyzja o kwalifikacji uczestnika. 
Postanawia się: 
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek. 
2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek 
ze względu: ............................................... 
 
15.01.2017r.............. ....................... 
(data) (podpis) 
 
VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU 
Dziecko przebywało na ....................................... 
(forma i adres miejsca wypoczynku) 
od dnia ................ do dnia ................. 2 .... r. 
........................ ................................. 
(data) (czytelny podpis kierownika wypoczynku) 
____________________________________________________________ 
 
 
IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU 
PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
(miejscowość, data) (podpis wychowawcy-instruktora) 
_____________________________________________________________ 
 


