
                                                        KARTA KWALIFIKACYJNA  

               UCZESTNIKA WYPOCZYNKU         

 
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

 

1. Forma wypoczynku  - KOLONIA TANECZNA 

   
2. Adres placówki –    Ośrodek Wypoczynkowy „Leśny Zakątek” Zegarowski, Zegarowska s.c. , 82-
103 Mikoszewo, ul. Gdańska 14 

 

3. Czas trwania – od 22.06.2019 do 01.07.2019
 

 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 
1. Imię (imiona) i nazwisko 

 

2. Imiona i nazwiska rodziców 

 

3. Data i rok urodzenia  
 

4. Adres zamieszkania  
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców 

 

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego 

uczestnika wypoczynku w trakcie trwania wypoczynku 

 

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 

szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

 

 

8. 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/pełnoletniego uczestnika  wypoczynku)
  

 

 
III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 

 
Postanawia się: 

 
  zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

 
  odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 

 

       22.06.2019 
(data) (podpis organizatora wypoczynku) 

 



IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

Uczestnik przebywał 
                                   OW „Leśny Zakątek” 82-103 Mikoszewo, ul. Gdańska 14 

 

(adres miejsca wypoczynku) 

od dnia (dzień, miesiąc, rok)   22.06.2019 do dnia (dzień, miesiąc, rok)  01.07.2019  
 

  01.07.2019 
(data) (podpis kierownika wypoczynku) 

 

 
V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 

 

 

 
 

 
(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku) 

 
VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU 

 
 
 

 
(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku) 

 
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA NA OBOZIE 

 
1. Uczestnik i jego rodzice zapoznali się PROGRAMEM KOLONII PRO - DANCE Mikoszewo 
22.06 - 01.07.2019 
2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do REGULAMINU KOLONII , KĄPIELI PRO - DANCE 
Mikoszewo 22.06 - 01.07.2019 
3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do  REGULAMINU PŁATNOŚCI ZA KOLONIĘ PRO - 
DANCE Mikoszewo 22.06 - 01.07.2019 
4. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ZASAD OW LEŚNY ZAKATEK, w tym do ZASAD  
KORZYSTANIA Z DOMKÓW LETNISKOWYCH  



5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy, rzeczy 
wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach 
transportu. 
6. Uczestnik lub jego rodzice /opiekunowie/ ponosi  odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
przez niego podczas podróży lub pobytu. 

 
VIII. ZAPEWNIAMY: 
- przejazd na trasie Warszawa – Mikoszewo – Warszawa 
- Ubezpieczenie NWW, OC 
- opieka medyczna 
- Kadra z uprawnieniami pedagogicznymi i instruktorskimi  
- Noclegi w domkach  4/5/8 osobowych 
- wyżywienie (4 posiłki + woda bez limitu) 
- pamiątkowy gadżet dla uczestnika kolonii 
- codzienne fotorelacje na stronie www.pro-dance.pl 
 
IX. A W PROGRAMIE: 

- zajęcia taneczne 2 x 1,5godz. dziennie (taniec towarzyski, hip-hop, nowoczesny) 
- atrakcje: Park linowy, Wycieczka do Malborka & DinoParku,  Park przygody 
- program animacyjno-rozrywkowy: Olimpiada sportowa, Pokaz mody, Randka w ciemno, gry w 
siatkówkę, piłkę nożną 
- konkursy: Mam talent, Czysty domek, Zamki na piasku, Poczta obozowa 
- kąpiele w morzu (opieka ratownika) i na basenie w ośrodku 
- ognisko z pieczeniem kiełbasek  
 

 
 Ja niżej podpisany oświadczam, że warunki uczestnictwa w obozie są mi znane oraz wyrażam  

nieodpłatną zgodę na rzecz PRO-DANCE (Oskar Żołądkiewicz), na publikowanie zdjęć oraz filmów z 
obozu tanecznego, z udziałem mojego dziecka, który odbędzie się w dniach 22.06 - 01.07.2019, w 
Ośrodku Wypoczynkowym „Leśny Zakątek” Zegarowski, Zegarowska s.c. , 82-103 Mikoszewo, ul. 
Gdańska 14  (utrwalenie wizerunku dziecka).  
Zdjęcia zostaną opublikowane (rozpowszechnienie wizerunku dziecka) w celu promocyjnym oraz 
informacyjnym na stronie szkoły tańca www.pro-dance.pl oraz na portalu internetowym facebook, 
profilu szkoły tańca PRO-DANCE: www.facebook.pl/prodancewarszawa/. Zgoda udzielana jest bez 
ograniczenia czasowego.  
 
 

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

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

http://www.pro-dance.pl/
http://www.facebook.pl/prodancewarszawa/

