
 

             

XI. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY O DZIECKU PODCZAS 

POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Data:      Podpis wychowawcy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

        

      
         

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 

1.  Nazwa obozu młodzieżowego: OM ITALIA  

  

2.  Miejsce: Hotel Sirenetta 

Passeggiata delle Sirene 44 Lido di Lavinio 

Anzio Roma 

  

3.  TELEFON  17 7885222 

4.  Czas trwania turnusu:      02-11.07.2021 
                                                                                         
(miejscowość, data)_____________________________________________   

 

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE 

DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU 
1. Imię i nazwisko dziecka  .............................................................................................................................. 

 
2. Data urodzenia   .............................................................................................................................. 

 

3. Adres zamieszkania  ..............................................................................., telefon ................................. 
 

4. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku  ..................................... 

 
........................................................................................................................., telefon ............................................ 

 

 Imię i nazwisko, nr. telefon 

Ojciec (opiekun)  

Matka (opiekunka)  

Zobowiązuję się do zapłacenia kosztów pobytu dziecka w wysokości: 1950,00 + 70 EUR 

 
Wyrażam zgodna przetwarzanie danych osobowych  zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2015 poz. 2135, z póź. zm.) 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody: na wykorzystanie zdjęć z obozu na stronie  veneto.pl oraz FB 

 
 

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

http://www.veneto.pl/


        Miejscowość, data:     Podpis rodziców lub opiekunów: 

 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA 

DZIECKA: (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje 

stałe leki, w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny, itp.) 
 

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

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

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

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

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

 

Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu 

 właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku. 

 

 

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

                   Data:     Podpis rodziców lub opiekunów: 

 

 

W razie zagrożenia życia dziecka wyrażam zgodę  

na jego leczenie szpitalne, 

zabiegi diagnostyczne, badania i operacje. 
 

 

Data:………............ Podpis rodziców lub opiekunów: ………………………………………… 

 

 IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH OCHRONNYCH  

 
   tężec: ...................., błonica: ..........................., dur: ..........................., inne: ............................................. 

według kalendarza szczepień ochronnych 

          .....................................    ............................................................... 
Data:     Podpis rodziców: 

 

V. INFORMACJE O ZAINTERESOWANIACH DZIECKA: 
(czy należy do jakiegoś zespołu, czy uprawia jakąś dyscyplinę sportu, gra na instrumencie, itp.) 

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

 

 

VI. NR i SERIA Dowodu Osobistego lub Paszportu (dziecka)  

 

 

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

                            

VIII. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

 
W n/w przypadkach zobowiązuję się do: 

 
- pokrycia kosztów za umyślną dewastację sprzętu 
- odbioru z placówki kolonijnej dziecka na własny koszt w przypadku łamania regulaminów obowiązujących 

uczestników na placówce wypoczynku, a w szczególności za spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz 

używanie środków odurzających. 
 

 

..........................................     .................................................... 
Data:      Podpis rodziców lub opiekunów: 

 

 

IX. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU 

 
Dziecko przebywało na  OM  ITALIA  w terminie: 02-11.07.2021 

 

 
 

..........................................................    .................................................... 
Miejscowość, data:      Podpis kierownika kolonii:  

 

 
 

X. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU  

W PLACÓWCE WYPOCZYNKU: 

 
Dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu:............................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

 

 

..............................................   .......................................................... 
Miejscowość, data:    Podpis  

 

 

 

 

 

 



Obowiązki i prawa  uczestnika obozu młodzieżowego:  

Italia 02-11.07.2021 CT Veneto Poland 
1. Uczestnik obozu winien:  

a. Godnie reprezentować swoje środowisko; dbać i szanować ekwipunek 

własny oraz kolegów (koleżanek), sprzęt turystyczny i sportowy 

udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i 

prywatne znajdujące się w miejscu zakwaterowania; dbać o czystość, 

higienie i zdrowie; szanować i chronić przyrodę. 

b. Pojawiać się punktualnie na zbiórkach (5 minut przed czasem), gotowy 

do zajęć. 

c. Zgłaszać opiekunom wszystkie problemy lub dolegliwości.  

d. Zgłaszać opiekunom wszelkie usterki czy też uszkodzenia. 

2. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika obozu lub wszelkie konsekwencje 

samodzielnego oddalenia się od grupy ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i 

finansową, oraz jego opiekun prawny (rodzic). 

3. Z chwila przyjęcia na obóz uczestnik zobowiązany jest do: 

a. Podporządkowania się zarządzeniom i poleceniom kadry obozu oraz 

regulaminowi obowiązującemu w Ośrodku/Hotelu 

b. Przestrzegania niniejszego regulaminu i rozkładu dnia, 

c. Aktywnego uczestniczenia w zajęciach sportowo – rekreacyjnych oraz w 

programie obozu w sposób nie powodujący dezorganizacji zajęć i 

programu. W uzasadnionych przypadkach może być zwolniony z zajęć 

przez kadrę obozu. 

d. Przestrzegania czystości w pokoju, w którym mieszka, oraz w jego 

najbliższym otoczeniu. 

e. Przestrzegania ciszy poobiedniej i nocnej (22.00 – 6.00) i w tym czasie 

przebywania w swoim pokoju. 

4. Uczestnicy mają prawo do: 

a. Wnoszenia własnych pomysłów do realizowanego programu 

b. Uczestniczenia we wszystkich organizowanych na terenie obozu 

imprezach 

c. Korzystania pod nadzorem kadry ze sprzętu specjalistycznego będącego 

w posiadaniu placówki bądź organizatora 

5. Uczestnikowi kategorycznie zabrania się: 

a. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, wychodzenia poza ośrodek, 

oddalania się od grupy bez zgody kadry obozu, samowolnego wchodzenia 

do wody. 

b. Przebywania na terenie obozu w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu lub innych środków odurzających jak również zażywania ich w 

czasie trwania obozu. 

c. Przebywania na terenie obozu osób nie będących uczestnikami obozu, zaś 

uczestnicy „goszczący” takowe osoby – bez wiedzy i zgody Kadry obozu 

- zostaną ukarani. 

d. Palenia tytoniu, e – papierosów itp., a także spożywania napojów 

energetycznych oraz innych środków odurzających w czasie trwania 

obozu. 

e. Zakłócania ciszy nocnej. 

6. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Kadry obozu, nieprzestrzeganie 

niniejszego regulaminu, przejawy braku koleżeńskości oraz złego zachowania, 

uczestnicy mogą zostać ukarani: 

a. Upomnieniem, 

b. Powiadomieniem rodziców, 

c. Usunięciem z obozu na koszt opiekunów prawnych, 

7. O wszelkich sprawach nieujętych w powyższym regulaminie decyduje kadra 

obozu. 

 
Zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się go przestrzegać 

 

................................................................. 
(miejscowość, data i podpis uczestnika) 

 

 

……………………………………………… 

(miejscowość, data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
 


