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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU – część A 
 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU                    

1. Forma wypoczynku (właściwe zaznaczyć „X”)   

□  kolonia  □ zimowisko  □ obóz  □ biwak  □ półkolonia  □ inna forma wypoczynku …………………………….……… 

2. Termin wypoczynku, adres wypoczynku, miejsce i lokalizacja wypoczynku  (właściwe zaznaczyć „X”):  

 

□  Bydgoszcz - 2.07. - 6.07. 2018, Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Żmudzka 12, Bydgoszcz 

□  Gdańsk - 20.08. - 24.08.2018, Morska Szkoła Podstawowa, ul. Rogalińska 17, Gdańsk 

□  Słupsk - 2.07. - 6.07. 2018, Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Grottgera 10a, Słupsk 

□  Starogard Gdański - 25.06. – 29.06.2018, Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wybickiego 17, Starogard Gd. 

□  Toruń – 25.06. – 29.06.2018, Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Łyskowskiego 28, Toruń 

 

       ...........................................             ……………………………………. 
              (miejscowość, data)           (podpis organizatora wypoczynku) 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
  

1. Imię (imiona) i  nazwisko .…………………………………………………………….................................................................... 

2. Imiona i nazwiska rodziców ……………………………………………………………………………………………….….…… 

3. Data urodzenia …………………………………………………………………………….…………………………….…………. 

4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………................................................................... 

    tel……………………………………………………………………………………, e-mail: ……………..….…………............... 

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców  ……………………………………………………………………………………….… 

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania  
 

wypoczynku……………………………………………………………………………………………………………………………                                                                          

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w  szczególności o potrzebach wynikających z 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym.  

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

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

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie ( np. na co dziecko jest 

uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortopedyczny lub okulary) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):  

tężec ………………,błonica………………, dur………………, inne ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku  
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia uczestników (zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawie o ochronie danych osobowych) 

 

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

 

III.  DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU  UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO 

UDZIAŁU W WYPOCZYNKU. Postanawia się : 

□ zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek     □ odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…..........................                  ..................................................  
             (data)                                     (podpis organizatora wypoczynku) 
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IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIAK  WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU 

WYPOCZYNKU  

Uczestnik przebywał …………………………………………………………….…… od dnia ……..…….. do dnia ……..…….. 
                                                                          (adres miejsca wypoczynku)  

 

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

 
V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE 

TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE   

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

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

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

 

VI. INFORMACJA I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  

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

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

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

 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU – część B 
Organizator: Centrum Tańca GABI, Gdańsk 80-809, ul. Dragana 2 (adres do korespondencji: Centrum Tańca GABI, 

ul. Chałubińskiego 28, 80-807 Gdańsk), tel./fax 58 300 41 74,  501 370 900, email: obozy@ctgabi.pl, www.ctgabi.pl 

Placówka Oświatowo-Wychowawcza nr wpisu 80/10 UM Gdańsk,  

Konto firmowe: Alior Bank Nr-ku: 10 2490 0005 0000 4600 2702 0469 

 
I. NINIEJSZYM OŚWIADCZAMY, IŻ PEŁNA WŁADZA RODZICIELSKA W STOSUNKU DO DZIECKA                                                                                                                                                                                                                                                                                            

imię i nazwisko dziecka...................................................................................................... .............................................................. 

przysługuje obojgu rodzicom, tj.: ................................................................................................... ................................................. 

przysługuje: ....................................................................................................................................................................... ............... 

inne informacje dla organizatora wypoczynku ................................................................................. ............................................... 
 

II.   Dziecko uczęszcza/nie uczęszcza na zajęcia Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier w kategorii ……...…………… 

Informację o obozie uzyskałem/am poprzez: folder, na testach medalowych, internet, od znajomych, inne: .............................. 

....................................................................................................................................................................................... * podkreśl właściwe 
 
 

Data ..................................       Podpisy rodziców (opiekunów) ………………….…………………………………………………….………………………………………………………… 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

III.   WYPEŁNIA WYCHOWAWCA GRUPY.  Oświadczam, iż zapoznałam/(em) się z treścią niniejszej karty kwalifikacyjnej. 

Data  .........................        Podpis wychowawcy .......................................................................                                                                                                                                         

IV. REGULAMIN PÓŁKOLONII 
Zadaniem półkolonii jest stworzenie jak najlepszych warunków wypoczynku, aktywnego uczestniczenia w życiu grupy oraz organizowania w sposób 

przyjemny i pożyteczny czasu wolnego.     

  UCZESTNICY PÓŁKOLONII MAJĄ PRAWO DO:  
* spokojnego wypoczynku, uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych na półkolonii*korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu 

znajdującego się na półkolonii, uczestniczenia w planowaniu zajęć *wnoszenie próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie 

DLA DOBRA WSZYSTKICH I PÓŁKOLONII UCZESTNICY MAJĄ OBOWIĄZEK: 
* przestrzegać zasad bezpieczeństwa i p-poż. w budynku i poza nim *bez wiedzy wychowawcy nie opuszczać półkolonii i nie oddalać się od grupy *brać czynny udział w 

organizowanych zajęciach *być uprzejmym i serdecznym w stosunku do wszystkich osób przebywających na półkolonii *przestrzegać rozkładu dnia *szanować cudzą i 

osobistą własność *dbać o estetykę, czystość osobistą i otoczenia *doceniać i szanować pracę innych *ściśle przestrzegać regulaminu półkolonii *racjonalnie wykorzystywać 

stworzone możliwości * uczestnicy półkolonii nie mogą korzystać z telefonów komórkowych w czasie zajęć prowadzonych przez instruktorów i wychowawców - telefony są 

wyłączone i pozostają w depozycie u wychowawcy). 

KAŻDEGO UCZESTNIKA DOTYCZĄ ZASADY: 

1. Opisane szczegółowo w Warunkach Uczestnictwa stanowiącymi integralną część Zgłoszenia – Umowy  

2. Obowiązek zabrania ze sobą: niezbędny ekwipunek (obuwie, ubranie, rzeczy osobiste).  

3. W razie zagrożenia życia dziecka rodzice/opiekunowie Uczestnika dokonując zgłoszenia, wyrażają zgodę na leczenie szpitalne dz iecka, zabiegi diagnostyczne, 

operacje.  

V. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z Regulaminem Półolonii oraz Warunkami Uczestnictwa i zobowiązuję się do 
odpowiedzialności za przestrzeganie ich przez moje dziecko. Oświadczam, iż podałem/-am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 

zapewnieniu właściwej opieki w czasie jego pobytu w placówce wypoczynku. Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka zgodnie z Tabelą Opłat 

zawartą w Zgłoszeniu - Umowie O Świadczeniach Usług Turystycznych oraz Warunkach Uczestnictwa do dnia 10.06.2018. 
 

 

Data ..................................       Podpisy rodziców (opiekunów) ………….………………………………………………………… 

 

http://www.ctgabi.pl/
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Upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby 

inne niż Rodzice lub Opiekunowie prawni. 

 

Ja, ................................................................................................, 
(imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego) 

 

upoważniam .................................................................................., 
(imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko) 

 

legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym 

numer: ..................................., do odbioru mojego dziecka 

....................................................................................................., 
(imię i nazwisko dziecka) 

w dniu ................................... po powrocie z obozu, kolonii, półkolonii, zimowiska, półzimowiska 

organizowanego przez Centrum Tańca GABI i tym samym zwalniam od tego momentu organizatorów 

wypoczynku oraz wychowawcę z odpowiedzialności za moje dziecko. 

 

................................................................................ 
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informacja o danych do wystawienia faktury. 
 

( prosimy o podanie danych do wystawienia faktury DRUKOWANYMI LITERAMI !!! ) 

 

 

....................................................................................................., 
 

....................................................................................................., 
 

....................................................................................................., 
 

....................................................................................................., 
 

....................................................................................................., 
 

 

 

 

 

Niniejsze dokumenty stanowią własność Centrum Tańca GABI. 

Wykorzystywanie ich bez wiedzy właściciela jest zabronione. 

 


