
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU WÊDROWNEGO

 

nazwisko i imiê

nazwisko i imiê ojca (opiekuna prawnego)

nazwisko i imiê matki

tel. komórkowy

tel. komórkowy

miejscowoœæ

tel. dom

tel. dom *)

tel. praca

tel. praca

data urodzenia nr PESEL

nr leg. szkolnej

d d m m rrrr

-
adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowoœæ, ulica, nr domu/lokalu)

adres pobytu ojca (opiekuna prawnego) w czasie wypoczynku dziecka na obozie *)

adres pobytu matki w czasie wypoczynku dziecka na obozie *)

Klub Podró¿nik  3B.Pa R L
I ene sz Bejger u r

70- 76 S c eci , u . H ba cz ków 477 z z n l u l y  
tel: 60 235702   914615130   6  fax:  

-mail: irek r3b.pl  wedrowne@  www: e
.pl

*) jeœli adresy, numery s¹ zbie¿ne z powy¿szymi - prosimy wpisaæ skrót j.w. (jak wy¿ej)

....................................................................... .......................................... ....................................................................................................
data podpis rodzica (rodziców) b¹dŸ prawnego opiekuna
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zgodna z Rozporz¹dzeniem MEN (Dz.U. z dnia 30.03.2016 poz. 452)

1. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególnoœci o potrzebach wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci, 
niedostosowania spo³ecznego lub zagro¿enia niedostosowaniem spo³ecznym:

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

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

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

2. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak 
znosi jazdê samochodem, autokarem, czy przyjmuje sta³e leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny, okulary korekcyjne, szk³a 
kontaktowe, itp:

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................
3. Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku aplikacji): 

tê¿ec ................., b³onica ................., dur ................., inne: ....................................................................................................................................

4. Inne informacje od rodziców zwi¹zane z pobytem dziecka na obozie wêdrownym (proœby, uwagi, itp..):

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

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

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

Ja ni¿ej podpisany oœwiadczam, ¿e poda³am/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mog¹ pomóc w zapewnieniu mu w³aœciwej opieki w czasie pobytu na 

obozie. Ponadto zobowi¹zujê siê do pokrycia kosztów ewentualnych leków przepisanych przez lekarza na receptê dla syna/córki*. Jednoczeœnie wyra¿am zgodê na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbêdne do zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku 

(zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015r. poz. 2135, z póŸniejszymi zmianami).

*) niepotrzebne skreœliæ

organizatoragent (sprzeda¿ i obs³uga rezerwacji)

d d m m rrrr -IM
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forma wypoczynku

"PO£ONINY" w Bieszczadach

"DZIKI SAN" w Bieszczadach

"HALNY" w Tatrach 

"DIABLAK" w B. ¯ywieckim

"SZWEJK" w B. Niskim i w Bieszczadach 

"SUDETY" w G. Sowich i G. Sto³owych

"ŒNIE¯KA" w Karkonoszach

termin obozu (od dnia - do dnia)

d d m m rrrr

postaw X przy wybranym obozie

..................................................................2018 2018

e m PC ntru  odró¿y MANDALAJ Krzysztof Tuz
s  r  75-073 Ko zalin, ul. Harce ska 9c

t f :el.: 6  8 ax  3
 660 88 88 6, 795 128 10 ,  947 173 31
a :e-m il k n e . biuro@ olo i iobozy net  
.www o ekoloniei bozy.n t



miejscowoœæ

OŒWIADCZENIA RODZICA (ÓW) / prawnego opiekuna *
Niniejszym wyra¿am zgodê na udzia³ mojego syna / mojej córki w zajêciach organizowanych na obozie wêdrownym zgodnie z wykupionym programem, na podstawie 
oferty i Umowy - Zg³oszenia a w szczególnoœci: 
1. W wycieczkach pieszych - górskich realizowanych do i powy¿ej 1000 m n. p. m.  
2. W k¹pielach w potokach górskich.
3. W programach podczas których uczestnicy samodzielnie spêdzaj¹ czas (np. zakupy w mieœcie, gry fabularne, itp...).
4. W samodzielnym przygotowywaniu posi³ków (pod nadzorem opiekunów). 
5. Niniejszym wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zg³oszonych uczestników w celach niezbêdnych do realizacji imprezy turystycznej oraz w 
celach marketingowych, zgodnie z wymogami obowi¹zuj¹cej Ustawy o ochronie danych osobowych przez R3B.PL Klub Podró¿nika z siedzib¹ w Szczecinie. Jednoczeœnie 
oœwiadczam, ¿e jestem œwiadomy przys³uguj¹cego mi prawa do wgl¹du, poprawiania lub nakazu usuniêcia danych z bazy danych R3B.PL. 
6. Niniejszym oœwiadczam, ¿e ja ni¿ej podpisany zapozna³em siê (oraz uczestnika) o zasadach zachowania siê na obozie wêdrownym zgodnie z poni¿szym regulaminem 
obozu wêdrownego i ¿e je akceptuje. Jednoczeœnie informujemy, ¿e uczestnicy zostan¹ zapoznani z regulaminem obowi¹zuj¹cym na obozie wêdrownym. Poni¿ej wyci¹g z 
regulaminu (pe³ny tekst regulaminu wraz z zaleceniami na www.r3b.pl).

7. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2016 r. uprzejmie informujemy, ¿e Rodzice (opiekunowie Prawni), którzy chcieliby, aby dziecko na sta³e 
przyjmowa³o leki w trakcie trwania obozu (dotyczy to wszystkich leków, zarówno stosowanych w leczeniu chorób przewlek³ych, alergii ale tak¿e witamin, suplementów 
diety, leków na przeziêbienie i innych), zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ organizatorowi wypoczynku stosowne zaœwiadczenie lekarskie (druk/wzór poni¿ej) 

W przypadku braku zgody prosimy dany punkt wykreœliæ. Jednoczeœnie informujemy, ¿e ze wzglêdu na charakter i specyfikê obozów wêdrownych wykreœlenie punktów: 1, 3, 4, 5, 
lub 6 mo¿e spowodowaæ, ¿e dziecko nie zostanie dopuszczone do udzia³u w obozie wêdrownym, a powy¿sze zostanie potraktowane jako rezygnacja z imprezy zgodnie z Ogólnymi 
Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez R3B.PL Klub Podró¿nika.
*) niepotrzebne skreœliæ

DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU o ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA do UDZIA£U w OBOZIE WÊDROWNYM:
Postanawia siê zakwalifikowaæ i skierowaæ uczestnika na obóz wêdrowny / Postanawia siê odmówiæ skierowania uczestnika na obóz wêdrowny*

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

......................................................................................................................................................................................................................................
*) niepotrzebne skreœliæ, w przypadku odmowy skierowania uzasadniæ.

INFORMACJE o STANIE ZDROWIA DZIECKA w CZASIE POBYTU na OBOZIE WÊDROWNYM: ..................................................................... 

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

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

Za³¹czono dokumenty medyczne:...................................................................................................................................................................................

POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA na OBOZIE WÊDROWNYM (wype³nia kadra obozu / organizator) 

Dziecko przebywa³o na obozie wêdrownym: nazwa ...................................... w ........................................... w terminie od dnia .................. do dnia .................. 

Uwagi dotycz¹ce pobytu dziecka na obozie ........................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

data

data

data

podpis rodzica (rodziców) b¹dŸ prawnego opiekuna

czytelny podpis kierownika obozu

podpis organizatora wypoczynku (przedstawiciel R3B.PL))
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WYCI¥G z REGULAMINU OBOZU WÊDROWNEGO:
a). Wszystkich uczestników obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz palenia papierosów, spo¿ywania napojów alkoholowych, u¿ywania narkotyków i œrodków odurzaj¹cych; lub ich 
posiadania. W przypadku stwierdzenia, ¿e uczestnik spo¿y³ alkohol, pali³ tytoñ lub za¿y³ narkotyk lub œrodek odurzaj¹cy to kadra ma natychmiastowy (równoczesny) obowi¹zek 
powiadomiæ Rodziców (prawnego opiekuna), lekarza oraz policjê. W przypadku potwierdzenia takiego stanu uczestnik zostanie bezzw³ocznie usuniêty z obozu na koszt 
rodziców. Odpowiednia adnotacja o zajœciu trafi do w³aœciwego Kuratorium Oœwiaty. 
b). W przypadku celowego zniszczenie mienia (wandalizm) przez uczestnika / uczestników zostanie sporz¹dzony odpowiedni protokó³ podpisany przez kierownika obozu oraz 
sprawcê /sprawców zniszczenia. Koszt naprawy szkody ponosi rodzic lub prawny opiekun uczestnika. 
c). Zabrania siê uczestnikom swobodnego oddalania siê od grupy bez wyraŸnej zgody opiekuna.
d). Na obozie nie u¿ywamy wulgaryzmów.
e). Z przyczyn praktycznych oraz nale¿ytego wspó³¿ycia spo³ecznego na obozie telefony komórkowe u¿ywamy tylko w okreœlonych porach dnia.
f). W czasie trwania obozu a szczególnie podczas wycieczek górskich uczestnik ma obowi¹zek stosowaæ siê do wszelkich decyzji i zaleceñ kadry obozu.

.......................................... ....................................................................................................
data pieczêæ i podpis

ZAŒWIADCZENIE LEKARSKIE:

wype³nia lekarz - tylko w przypadku koniecznoœci przyjmowania leków przez Uczestnika podczas trwania obozu

Rozpoznanie choroby: .............................................................................................................................................................................................
Postêpowanie z dzieckiem i koniecznoœæ realizacji wskazanych zleceñ w czasie pobytu dziecka na wypoczynku:

............................................................................................................................................................................................................................
Postêpowanie w razie nasilenia objawów choroby:

............................................................................................................................................................................................................................
Ewentualne ograniczenia i zalecenia dotycz¹ce udzia³u w zajêciach:

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

Nazwa leku(ów): ....................................................................................................................................................................................................

Sposób i dawkowanie leku(ów): ................................................................................................................................................................................

 (patrz wy¿ej pkt 7.)

.......................................... ....................................................................................................
data pieczêæ i podpis lekarza
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