
 

 

        KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU/PÓLKOLONII 

 
I. INFORMACJA O WYPOCZYNKU  

    1. Forma placówki wypoczynku        OBÓZ  JEŹDZIECKI,       PÓŁKOLONIE JEŹDZIECKIE (niepotrzebne 

skreślić) 

    2. Adres placówki       GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE KOŃSKI GAJ  72-004 TANOWO 

,GUNICKA 31 

    3. TURNUS NR ……………. Czas trwania od  ..............................  do  .............................. 

 

 

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

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

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

     3. Adres zamieszkania ............................................................................... 

      4.  Nr PESEL dziecka   ……………………………………………. 

     5. Imię i nazwisko , adres rodziców (opiekunów)  w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku: 

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

         Nr  telefonu        

 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

 Informacje m.in. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w 

jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary,  informacje o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych uczestnika, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,  istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju 
psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika, itd 
         

 

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

Stwierdzam, że podałam (em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu 

właściwej opieki  dziecku w czasie trwania wypoczynku. 

 

IV. INNE INFORMACJE 

 

1. Stwierdzam również, że pozwalam dziecku na jazdę konną na ujeżdżalni  i  w terenie, uczestniczenie w 

zajęciach  woltyżerki i pony games oraz zajęciach odbywających się  z udziałem zwierząt. 

 

2.  Zobowiązuję  się pokryć koszt ewentualnych szkód wyrządzonych przez dziecko podczas obozu.  

oświadczam, że zapoznaliśmy się z programem i warunkami pobytu, informacjami dodatkowymi zawartymi w 

karcie kwalifikacyjnej a także zapoznaliśmy dziecko z regulaminem uczestnika z regulaminem stajni oraz 

regulaminem korzystania z pokoi i zobowiązaliśmy je do przestrzegania go, oraz zajęciach odbywających się w 

stajni z udziałem zwierząt. Zobowiązuję się do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku usunięcia z obozu 

za nieprzestrzeganie regulaminu.  

 

3. Wyrażam  zgodę na używanie wizerunku mojego dziecka przez  koński gaj w celach marketingowych i 

informacyjnych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  karcie 

kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnych 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 skierowania dziecka na wypoczynek ze względu: 

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

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

 

 

VI. POTWIERRDZENIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU 

 

Dziecko przebywało na : 

OBOZIE JEŹDZIECKIM  w Tanowie 72-004, ul.  Gunicka 31  
                                                                  
 

 

od dnia ........................................ do dnia ............................................... 2 ...........r. 

 

 

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

 

VII. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA 

          WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.) 

 

 

............................................................................................................................................................. 
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka 

 

 

........................................                                                         .................................................. 
                   (data,miejscowość)                                                                                                          (podpis lekarza lub pielęgniarki placówki wypoczynku) 

 

 

 

VIII. UWAGI i SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU  

       PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU 

 

 

 

 

 

 

 

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

        

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE O WARUNKACH POBYTU DLA 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI 
 

 Prosimy o szczegółowe wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz 
zapoznanie dziecka z regulaminem obozu. Kartę kwalifikacyjną należy dostarczyć 
w dniu przyjazdu. 

 Dziecko bez karty kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęte na obóz lub 

półkolonie. Osoba inna niż prawny opiekun dziecka musi mieć 

upoważnienie na pozostawienie i odbiór dziecka. Inaczej dziecko nie 

zostanie przyjęte lub wydane. 

. Jeżeli dziecko zażywa leki lub farmaceutyki rodzice /opiekunowie zobowiązani 
są do przygotowania środków na czas pobytu i przekazaniu ich wychowawcy . 
Zabrania się posiadania środków farmakologicznych itp. przez dzieci. 

 Dziecko należy przywieźć i odebrać osobiście. W szczególnych przypadkach 
osoba odpowiedzialna za to musi posiadać od rodziców/opiekunów upoważnienie 
(dane z dowodu osobistego). Przyjazd dzieci na obóz w godzinach 15 00-16 00 w 
niedzielę, odbiór po pokazach-od 10 00 , wręczeniu upominków i poczęstunku 
do godziny 12 00 w sobotę. Półkolonie trwają od 9 00-17 00 od poniedziałku do 
piątku, w sobotę od 10 00 do 12 00 (od 10 pokazy dla rodziców , wręczenie 
upominków i poczęstunek).  

W trakcie trwania turnusów dzieci pozostawiają telefony komórkowe u 
wychowawcy. Korzystanie z telefonów jest możliwe codziennie przed lub po 
kolacji. Rodzice mają możliwość kontaktu z wychowawcami . 

Zaleca się żeby nie odwiedzać dzieci w trakcie trwania turnusu. Jeżeli to jednak 
nastąpi to prawo do opuszczenia terenu gospodarstwa z dzieckiem mają tylko i 
wyłącznie rodzice/opiekunowie (po uprzednim ustaleniu tego z wychowawcą lub 
kierownikiem placówki). Godziny odwiedzin należy ustalić wcześniej z 
wychowawcą aby nie kolidowały z planem dnia. 

 Za rzeczy wartościowe nie ponosimy odpowiedzialności, zalecamy aby dzieci 
nie zabierały ze sobą sprzętu elektronicznego. Za rzeczy zniszczone, zgubione, 
zostawione nie odpowiadamy.  

 W razie zabrania dziecka z obozu organizator nie zwraca pieniędzy. 

 Gospodarstwo posiada ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW we własnym 
zakresie. 

 Plan dnia może ulec zmianie 

 Potrzebne rzeczy: 
Na obozie  rowerowym czy fotograficznym należy mieć własny sprzęt. 
Kilka par butów-zimą koniecznie sportowe obuwie zimowe( najlepiej 
nieprzemakalne), kalosze. 
Kurtki( co najmniej 2), rzeczy na zmianę, czapki, komin lub opaskę pod kask, 
szalik, rękawiczki, dobrze jest mieć bieliznę termo-aktywną, rajstopy itp.  
Latem koniecznie krem z filtrem UV, czapkę z daszkiem, płyn przeciwko owadom, 
kurtka przeciwdeszczowa, kalosze i buty na zmianę, strój kąpielowy 
. 
                                                      


