
 

Imię:  Nazwisko:  

Data i miejsce urodzenia:  Tel. kontaktowy:  

e-mail:  numer gg:  

Adres zameldowania (ulica, miasto, kod pocztowy):  

Adres zamieszkania (pod który można wysyłać koresp.):  

Wykształcenie:  Prawo jazdy (kat.): 
Posiadam samochód i będę nim dysponować  
podczas obozu  

Proszę zaznaczyć właściwe (niezbędne przy sporządzaniu umów, podatku, składek ZUS itp.)  

Jestem studentem (rodz.studiów: dzienne /zaoczne, rok ukończenia studiów):  

Jestem studentem i pracuję (rodz.umowy, wymiar czasu pracy):  

Jestem zatrudniony na umowę o pracę (rodz.umowy, wymiar czasu pracy):  

Nazwa i adres zakładu pracy:  

Prowadzę własną działalność gospodarczą: TAK/NIE (proszę podkreślić) Wystawiam rachunek/fakturę VAT (proszę podkreślić) 

Jestem osobą bezrobotną (pobierającą lub niepobierającą zasiłek):  

PESEL:  NIP:  

NR DOWODU OSOBISTEGO:  
NAZWA ORGANU, KTÓRY 
WYDAŁ DOWÓD OSOBISTY:  

Urząd Skarbowy, do którego należysz (nazwa, adres):  

Nr konta:  

Imię ojca:  Imię matki:  

Proszę o załączenie zdjęcia (najlepiej z wakacji, nie z dowodu ani legitymacji). 

 
RODZAJE ZAJĘĆ: Prowadzenie zajęć: Uprawnienia: 

LATO 

Nurkowanie   

Kajakarstwo   

Żagle   

Pływanie   

Rowery   

Gry terenowe   

Survival   

Wspinaczka   

Zajęcia linowe   

Taniec towarzyski   

Taniec nowoczesny (hop hop, funky, jazz, latino)   

Wyprawy (rowerowe, kajakowe, itp.)   

Paintball i Speedball   

Łucznictwo   

Strzelectwo   

Zorbing   

Quady   

Piłka nożna   

ASG   

Wędkarskie   

Zajęcia militarne   

Zajęcia artystyczne   

Animator gier i zabaw   

Tenis ziemny   
DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI: 

Umiejętności:   

 muzyczne   

 wokalne   

 sportowe   

 wędkarskie   

 inne / proszę wpisać   

Kwestionariusz osobowy 
 



Organizacja zajęć rozrywkowych (jakich?):   

Organizacja zajęć integracyjnych (jakich?):   
ZIMA 

Instruktor narciarstwa   

Instruktor snowboardu   
POZOSTAŁE: 

Uprawnienia wychowawcy    

Ratownik wodno-śródlądowy   

Lekarz   

Pielęgniarka   

Ratownik medyczny   

Uprawnienia kierownika obozu   

Inne uprawnienia umożliwiające pracę z dziećmi ( wpisz)   
 

Najbardziej lubię pracować z dziećmi/młodzieżą (zaznacz proszę „X”): 

7-12 lat 10-17 lat 12-17 lat 

   

Moje zainteresowania:  

 
 
 
 

Każdy instruktor jest zobowiązany do posiadania podczas obozu !!!!!! 
1. Oryginał zaświadczenia ukończenia kursu dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
2. Podczas naszych obozów wychowawcami mogą być również: 
 nauczyciele 
 studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego 

przeszkolenia 
 słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych , po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia 
 instruktorzy harcerstwa od stopnia przewodnika włącznie 
 przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy PTTK 
 trenerzy i instruktorzy sportowi spełniający następujące warunki: (ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie, posiadać predyspozycje 

do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą). 
3. Aktualnych badań lekarskich umożliwiających pracę z dziećmi i młodzieżą – orzeczenie lekarskie do celów epidemiologicznych - oryginał. 
4. Szkolenie Bhp i p. pożarowe - aktualne. 
5. Ksero legitymacji studenckiej (w przypadku jeśli jesteś studentem/tką) 

 

 
 


