KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku - Półkolonie letnie
2. Adres Szkoła Podstawowa nr 6 Opacz 9 05-520 Konstancin - Jeziorna
3. Czas trwania wypoczynku od 27.06 do 08.07.2016
Konstancin- Jeziorna ……………….
.........................
(miejscowość, data)
(pieczątka organizatora wypoczynku)
_______________________________________________
II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK

1. Imię i nazwisko dziecka ......................................................................................
2. Data urodzenia ...........................................
3. Adres zamieszkania ............................................................................................
4. Nazwa i adres szkoły ........................................................... klasa ..........
5. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku:
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………..
......................................... telefon ......................................
Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości 200 zł,
słownie dwieście zł (opłata za drugie śniadanie, obiad – drugie danie, podwieczorek i dopłata do
wycieczek) w terminie do 06 maja 2016r.
Oświadczam, że
1. Oboje rodzice pracują
tak / nie*
2. Samotnie wychowuję dziecko
tak / nie*
3. Dziecko będzie na półkoloniach przez cały turnus (dwa tygodnie)
tak / nie*
*Niepotrzebne skreślić

......................
.......................
(miejscowość, data)
(podpis ojca, matki lub opiekuna)
_________________________________________________
III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA

(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich
dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W
ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU.

........................
...............
(data)
(podpis matki, ojca lub opiekuna)
_____________________________________________________________
IV. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O OSOBACH UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU
DZIECKA Z PÓŁKOLONII

1……………………............................ legitymujący/a się dowodem osobistym nr …………...*
2. …………………….......................... legitymujący/a się dowodem osobistym nr …………...*
3. …………………….......................... legitymujący/a się dowodem osobistym nr …………...*
Oświadczam, że moje dziecko będzie po zajęciach na półkolonii wracało samodzielnie do domu*
........................
(data)
*niepotrzebne skreślić

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

_____________________________________________________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III i IV karty
kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.
.......................
(data)

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

V. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA
Postanawia się:
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek
2. Odmówić przyjęcia dziecka na wypoczynek
ze względu: ..........................................................................................................
......................
(data)

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

____________________________________________________________
VI. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU
Dziecko przebywało na ................................................................................................
(forma i adres miejsca wypoczynku)
od dnia ................ do dnia ................. 2 .... r.
........................
.................................
(data)
(czytelny podpis kierownika wypoczynku)
____________________________________________________________
VII. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA
WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji
dziecka
.......................
.................................
(miejscowość, data)
(podpis lekarza lub pielęgniarki)
_____________________________________________________________
VIII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU
PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................
(miejscowość, data)

.................................
(podpis wychowawcy-instruktora)

REGULAMIN PÓŁKOLONII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
W OPACZY
Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz
zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w dn. 27.06.2016 –
08.07.2016 od godz.8:00 do godz.17:00.
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani
napisać oświadczenie.
4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
podczas turnusu,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
półkolonii, wskazanych wcześniej przez wychowawców,
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
5. Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c) brać udział w realizacji programu półkolonii,
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
e) szanować mienie własne i cudze, w tym pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy,
f) przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,
g) szanować i doceniać pracę innych,
h) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
i) mieć strój kąpielowy (w dniach wyjazdu na basen), strój sportowy oraz obuwie
zmienne sportowe.
6. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w
półkoloniach.
Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub
opiekunowie prawni.
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się,
przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść.
Data …………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego …………………………………..

