
II. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O UCZNIU 

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

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

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

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

 

 

............................                                                                                .................................... 
               data                                                           pieczątka adresowa szkoły                                                 podpis  wychowawcy  klasy 

 
III  INFORMACJA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 

 

     1. Szczepienia p/tężcowi: data wszystkich szczepień....................................................... 

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

     2. Stan: 

 a) skóry ....................................................................................................................  

 b) włosów................................................................................................................. 

     3. Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka:........................................................................... 

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

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

 

.................................          ........................................ 
                    data         podpis  pielęgniarki 

 

IV  ORZECZENIE  LEKARSKIE 

 

1. Po zbadaniu dziecka stwierdzam (rozpoznanie)................................................................ 

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

2. Dziecko  może – nie może *)  być uczestnikiem kolonii zuchowej pod namiotami  

3. Zalecenia dla: 

    - wychowawcy:..................................................................................................................  

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

 

- służby zdrowia............................................................................................................... .. 

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

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

 

 

 

................................    ........................................................... 
               data          pieczątka i podpis  lekarza wydającego orzeczenie 

 

*)  niepotrzebne skreślić 

WYPOCZYNEK  DZIECI  I  MŁODZIEŻY 

KARTA  KWALIFIKACYJNA  CZĘŚĆ   A 

  

 
I.   INFORMACJA  ORGANIZATORA  PLACÓWKI  WYPOCZYNKU 
 

1. Jednostka organizacyjna: HUFIEC NOWY DWÓR MAZOWIECKI …………............... 

2. Rodzaj placówki wypoczynku:  KOLONIA ZUCHOWA- POD NAMIOTAMI………… 

3. Adres placówki:  Międzynarodowy Ośrodek Integracji Młodzieży „ PILICA”,             

97- 330 Sulejów, Kurnędz 1, powiat piotrkowski, woj. łódzkie…....……………………….. 
 

4. Czas trwania: 18.07.2016- 29.07.2016 ……………………………………………..                                   

                             …………………………………………………. 

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia ………………………                                    podpis organizatora        
 

 

II  WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA   

     KOLONIĘ  ZUCHOWĄ 
 

1. Imię i nazwisko dziecka:.................................................................................................. .... 
                                                                                                                                          wypełnić  drukowanymi  literami 

PESEL             
 

2. Data urodzenia:........................................................................ klasa:............................ ...... 

3. Adres zamieszkania z kodem pocztowym:.......................................................................... 

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

4. Nazwa i adres szkoły:.......................................................................................................... 

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

5. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na kolonii: ……..…..................... 

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

telefony kontaktowe.......................................................................................................... ...... 
Oświadczam, że wszystkie podane wyżej dane są zgodne z prawdą i zobowiązuje się do  uiszczenia 

ustalonej przez organizatora odpłatności za pobyt dziecka na kolonii zuchowej oraz 

dodatkowych kosztów poniesionych przez organizatora w trakcie trwania kolonii w przypadku 

konieczności leczenia dziecka lub jego nieodpowiedniego zachowania. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z art. 25 i art. 32 

ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. 

zmianami). Zgadzam się na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 

dziecka na stronach ZHP zarejestrowanych podczas zajęć w celu informacji i promocji ZHP.  
 

 

dnia:.................................                                            .............................................. 

                                   podpis  rodziców (prawnych opiekunów) 

 

Komenda Hufca ZHP  Nowy Dwór Mazowiecki jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe zawarte w niniejszej karcie będą 

wykorzystywane i przetwarzane tylko do zadań statutowych ZHP zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  Dz.U. z 1997  Nr 133 poz.883 



III   INFORMACJA  DRUŻYNOWEGO 
 

Potwierdzam, że Zuch/na/  wskazany/a/ w niniejszej karcie jest członkiem ZHP od dnia 

..........................................  i działa w drużynie zuchowej nr ……………………………… 

Składki członkowskie są opłacone na bieżąco: TAK – NIE *) 

 

………………., dnia.............................   ............................................... 
                                              czytelny  podpis  drużynowego 

 

IV  DECYZJA RADY  DRUŻYNY/SZCZEPU 
 

Rada Drużyny/Szczepu …………...……… na posiedzeniu w dniu........................................ 

postanowiła: 
 

1. Zakwalifikować dziecko do udziału w kolonii zuchowej organizowanej w ……………  
 

    ……………………………………………….  za  odpłatnością:................................. zł. 

 

2. Odmówić zakwalifikowania dziecka na kolonię zuchową ze względu:.............................. 

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

  

       

Dnia.............................                   ............................................................ 
                                Drużynowy/Komendant  Szczepu 

 

V  POTWIERDZENIE  POBYTU  DZIECKA  NA  KOLONII  ZUCHOWEJ 
 

Dziecko wskazane w niniejszej karcie kwalifikacyjnej było uczestnikiem kolonii zuchowej  

zorganizowanej przez Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki  - ………………………………… 
 

w …………………………….. w dniach od...................................  do  ................................. 

 

 

 

.........................    ....       ......................................................... 
              data                                    pieczątka i  podpis  komendanta  obozu 

 

 

OBJAŚNIENIA 
Karta kwalifikacyjna jest dokumentem potwierdzającym  pobyt dziecka na placówce wypoczynku.  

Dokładne wypełnienie, zwłaszcza części dotyczącej stanu zdrowia dziecka, pomoże organizatorowi 

w zapewnieniu dziecku właściwej opieki na obozie.  

W danych personalnych dziecka w części A należy podać jego PESEL zaś imię i nazwisko wpisać 

drukowanymi literami. Karta kwalifikacyjna jest dokumentem poufnym zaś dane w niej zawarte będą 

służyć wyłącznie do celów organizacyjnych placówki wypoczynku. Po zakończeniu obozu, część A 

karty kwalifikacyjnej zostanie dołączona do dokumentacji rozliczeniowej obozu zaś część B 

(zawierająca dane o stanie zdrowia dziecka) zostanie zwrócona na żądanie rodziców a w przypadku 

braku takiego żądania po 30 dniach od zakończenia kolonii zniszczona.  W przypadku leczenia 

dziecka w trakcie trwania obozu, sporządzona będzie dodatkowa dokumentacja przez placówkę 

zdrowia i po powrocie zostanie przekazana rodzicom. 

WYPOCZYNEK  DZIECI  I  MŁODZIEŻY 

KARTA  KWALIFIKACYJNA   CZĘŚĆ  B 
 

I   INFORMACJA  RODZICÓW (OPIEKUNÓW)  O  DZIECKU 

 

1. Imię i nazwisko dziecka:.....................................................................................................  
 

2. Przebyte choroby *) (podać, w którym roku życia): odra:..............., ospa:......................... 

    różyczka:..............., świnka:..............., szkarlatyna:.................., żółtaczka:........................ 

    choroby nerek (jakie):............., choroba reumatyczna:.................., astma:......................... 

    padaczka:.................., inne choroby (jakie): ....................................................................... 

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

3. U dziecka występowały w ostatnim roku lub występują obecnie: drgawki, utraty  

    przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, częste bóle głowy, lęki nocne,  

    trudności w zasypianiu, tiki, moczenie nocne, częste bóle brzucha, wymioty,  

    krwawienie z nosa, przewlekły kaszel, katar, anginy, duszność, bóle stawów, szybkie   

    męczenie się, niedosłuch, jąkanie i inne:.............................................................................. 

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

4. dziecko jest *) : nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, nadpobudliwe 

    inne informacje o usposobieniu i zachowaniu dziecka....................................................... 

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

5. Dziecko jest uczulone na (podać nazwę leków lub pokarmów, na które jest uczulone):.... 

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

6. Dziecko nosi *) : okulary, aparat ortodontyczny, wkładki ortopedyczne, inne aparaty:.... 

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

7. Dziecko samodzielnie zażywa stale leki (podać nazwę leku, jego dawkowanie):.............. 

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

8. Jazdę samochodem znosi *):  d o b r z e  -  ź l e 

9. Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka: ........................................................................ ......... 

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

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

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

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

STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM(AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE 

MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU MU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE  POBYTU NA KOLONII  

ZUCHOWEJ  POD  NAMIOTAMI. 

W RAZIE ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  ŻYCIA DZIECKA ZGADZAM SIĘ NA JEGO LECZENIE,  

HOSPITALIZACJĘ,  ZABIEGI  I  OPERACJE. 

WYRAŻAM  RÓWNIEŻ  ZGODĘ  NA  OKRESOWE  BADANIE  CZYSTOŚCI  WŁOSÓW W  

OBECNOŚCI  INNYCH  UCZESTNIKÓW  KOLONII  ZUCHOWEJ. 

 

 

......................................    ............................................................ 
                       data          podpis matki, ojca lub prawnego opiekuna dziecka 

 

*) właściwe podkreślić  


