
Warunki uczestnictwa w turnusie organizowanym w niepublicznej placówce 
zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania:  

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu placówki,  
w szczególności dotyczy to zakazu palenia tytoniu, picia napojów 
zawierających alkohol, zażywania środków odurzających.  

2. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu, uczestnik zostaje wydalony  
z placówki wypoczynku na koszt rodziców (opiekunów).  

3. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach, wycieczkach 
organizowanych przez wychowawców placówki i stosować się do ich poleceń.  

4. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy 
wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników pobytu.  

5. W przypadku stałych schorzeń wymagających systematycznego zażywania 
leków - uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnych leków (wydają 
nauczyciele macierzyści)  

6. Uczestnik za pośrednictwem rodziców (opiekunów) ponosi odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody w placówce pobytu.  

7. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać ustalonych w placówce warunków 
korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, 
które przywozi za zgodą rodziców  

8. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku 
przez wychowanka bez wiedzy i zgody wychowawcy. 

Oświadczam, że zapoznałam/em moje dziecko z w/w warunkami uczestnictwa. 
Swoim podpisem akceptuję zasady obowiązujące w Placówce . Podałam/em 
wszystkie istotne informacje o stanie zdrowia mojego dziecka. W razie zagrożenia 
życia lub zdrowia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 
diagnostyczne, operacyjne. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć mojego dziecka 
z Domu Wczasów Dziecięcych, zajęć edukacyjnych na terenie obiektu oraz zajęć 
edukacyjnych poza terenem obiektu na stronie internetowej oraz na naszym profilu 
na portalu społecznościowym Facebook.  
 

 

►...................................................  ►…………................................................... 
(data)     (podpis rodziców-opiekunów)  

 

 

Uwaga: Niniejsza karta sporządzona została według wzoru kuratoryjnego, 

rozszerzona o niezbędne elementy Placówki. 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  

– TURNUSU DYDAKTYCZNO-WYPOCZYNKOWEGO 
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU  

1. Forma  

Inna forma: turnus dydaktyczno – wypoczynkowy w Placówce Dom Wczasów 

Dziecięcych Architekton w Karpaczu  

2. Termin pobytu 17.02.2019 – 24.02.2019 

3. Adres, miejsce lokalizacji pobytu: Dom Wczasów Dziecięcych Architekton  

w Karpaczu, ul. Karkonoska 44, 58-540 Karpacz  

Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym: Nie dotyczy  

Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą: Nie dotyczy  

 

►...................................................  ►…………..........................................  
(miejscowość i data)     (podpis organizatora)  

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA TURNUSU  

1. Imię (imiona) i nazwisko:  
 
……………………………………………………………………………………….…………………..…..…  
2. Imiona i nazwiska rodziców:  
 
………………………………………………………………………………………………………..……..…  
3. Data i miejsce urodzenia:  
 
…………………………………………………………………………………………………………..…..…  
4. Adres zamieszkania:  
 
……………………………………………………………………………………………………..………..…  
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców3):  

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

7. Nazwa i adres szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA W BĘDZINIE 
 
Klasa:…………………….….………..…  



8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 
szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym  
 
…………………………………………………………………………………………………………..………………  
9. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju 
psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi 
jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat 
ortodontyczny 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 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.)).  
 

►...................................................  ►…………................................................... 
   (data)     (podpis rodziców-opiekunów)  

 

INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY / RODZICA O DZIECKU  
 

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

....................................................................................................................................  
 
►................................................... ►…………................................................... 
   (data)    (podpis wychowawcy lub rodzica-opiekuna)  

 
III. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA DO UDZIAŁU 
W TURNUSIE  
Postanawia się1):  
     zakwalifikować i skierować uczestnika na turnus  
     odmówić skierowania uczestnika na turnus ze względu …………………..……………… 
 
►...................................................  ►…………......................................... 
                (miejscowość i data)     (podpis kierownika grupy) 
 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ ORGANIZATORA POBYTU UCZESTNIKA W MIEJSCU 
ODBYWANIA TURNUSU  
Uczestnik przebywał ..................................................................................................  

      (adres miejsca odbywania turnusu)  
 

od dnia (dzień, miesiąc, rok)  ........................................................  
 

do dnia (dzień, miesiąc, rok)  ................................................ 
         
 

►...................................................  ►………….......................................... 
(miejscowość i data)     (podpis kierownika grupy)  

 

V. INFORMACJA WYCHOWAWCY PLACÓWKI O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 
TURNUSU W CZASIE TRWANIA TURNUSU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W 
JEGO TRAKCIE  
 
.................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
....................................................................................................................................  
 
►...................................................  ►………….......................................... 

(miejscowość i data)     (podpis wychowawcy placówki)  
 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY PLACÓWKI DOTYCZĄCE 
UCZESTNIKA TURNUSU  
 
.................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
....................................................................................................................................  
 
►...................................................  ►………….......................................... 

(miejscowość i data)     (podpis wychowawcy placówki)  
 

 
1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.  
3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego.  
 

          


