
IX. 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 sprawującej opiekę medyczną podczas wypoczynku) 

 
______________________________________________________________________ 

I. Zasady ogólne 
Podstawą zakwalifikowania dziecka do udziału w ww. placówce jest wypełniona karta 
kwalifikacyjna zdawana w siedzibie organizatora placówki najpóźniej w dniu zebrania 
informacyjnego. Niniejsze warunki stanowią integralną część Karty Kwalifikacyjnej 
uczestnika. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem  wypoczynku dostępnym na 
stronie www.lodzsrodmiescie.zhp.pl 
II. Regulowanie należności 
Wpłata wpisowa w wysokości 150 zł tj ok. 10 % kosztów pobytu na konto organizatora przy 
rezerwacji miejsca i pobieraniu karty kwalifikacyjnej uczestnika(wpłata stanowi podstawę 
rezerwacji miejsca). Pozostałą część należności można wpłacać ratalnie, pod warunkiem, że 
ostatnia rata wpłynie nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia placówki – brak wpłaty 
będzie równoznaczny z rezygnacją z pobytu. 
III. Rezygnacja z kolonii/obozu 
KH potrąca kwotę wpisowego lub 25% kosztów w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w 
kolonii/obozie do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu bez uzasadnienia. 
IV. Pozostałe warunki 
Świadczenia oraz prawa i obowiązki organizatora jak i uczestnika kolonii/obozu zostaną 
przedstawione na zebraniu z rodzicami, na którym obecność prawnego opiekuna dziecka jest 
obowiązkowa. Zebranie informacyjne odbędzie się: 
21.06.17r. godz.17.00  Łódź ul Stefanowskiego 19 
 
V. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez Komendę Hufca ZHP 
Łódź-Śródmieście oraz Festiwal Sztuki Małego Dziecka do celów statutowych oraz promocji 
działań edukacyjno-artystycznych Letniej Akademii Sztuki 
 

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

KARTA KWALIFIKACYJNA  
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  
HUFIEC ZHP ŁÓDŹ ŚRÓDMIEŚCIE  

im. Juliana Tuwima  
I. INFORMACJE ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku: Letnia Akademia Sztuki  

2. Miejsce  Harcerska Baza Karkonoska  - Przesieka ul Karkonoska 27 

3. Czas trwania wypoczynku 26.07.-08.08.2017. 

4. Komendant/kierownik placówki: Agnieszka Kucharska 

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK 

1. Imię i nazwisko dziecka ………….…………………………….......…………………… 

2. PESEL dziecka ………………………………………… data ur.……………………………… 

3. Adres zamieszkania ……………………….......………………… tel. ………………… 

4. Nazwa i adres szkoły ………………………........………………… klasa …………… 

5. Adres rodziców/opiekunów w czasie pobytu dziecka na kolonii: 

……………………………............………………………………………… Tel . ………………… 

 
Imi ę i nazwisko 

Tel 

kontaktowy 
Nr dowodu osobistego lub 

innego dokumentu 

ojciec (opiekun)    

matka (opiekunka)    

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości  netto 
1600,00zł  słownie: jeden tysiąc sześćset zł 
 zniżka z tytułu:    - 50 zł jako laureat FSMD z roku   …………..…..  

      -opłacenia składek harcerskich ( 36 zł  inaczej naliczany jest  23% podatek Vat) 
                                - wpłaty całości odpłatności tj 1600-50zl  zł do końca kwietnia br 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych  przez Hufiec 
ZHP Łódź Śródmieście (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 133 poz. 883). 
 Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu 
 
 

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

  



II. 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. 

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

 

III. INFORMACJE O SZCZEPIENIACH lub ksero książeczek zdrowia z aktualnym wpisem szczepień  

 
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ………………, błonica ………........, 

dur ………………, inne ……… ........................................……. 

 
……………………………….   ………………………………………………….. 
(miejscowość, data)                                              (podpis  pielęgniarki lub rodziców) 

Po zbadaniu dziecka stwierdzam że  może/ nie może być ono uczestnikiem obozu/ kolonii  

w  ..................................... 

wskazania/przeciwwskazania/zalecenia LEKARZA:  .............................. 

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

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

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

 

...............................                                  .....................                       
                 (data)                                                                                                                              (podpis lekarza)  

 

IV. INFORMACJE WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU 
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy – wypełnia 
rodzić lub opiekun. W przypadku członków Hufca – wypełnia drużynowy)  

Pieczęć szkoły 

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

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

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

 
……………………………….  ……………………………………………………………………… 
(miejscowość, data)                                              (podpis wychowawcy lub rodzica - opiekuna) 

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

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

……………………………….    ……………………………………… 
(data)      (podpis) 

VI. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU 

Dziecko przebywało na koloniach/Letniej Akademii Sztuki w Przesiece 
(forma i miejsce wypoczynku) 

 

Od dnia …………………………………. do dnia …………………………………… 2017 r. 

 

……………………………….  …………………………………………………………… 
(data)                               (czytelny podpis kierownika wypoczynku) 

VIII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY – INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS 
TRWANIA WYPOCZYNKU  

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

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

……………………………….   ……………………………………………………… 
(miejscowość, data)                                                 (podpis wychowawcy - instruktora) 


