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KARTA KWALIFIKACYJNA – 4 strony 

 
Skan wypełnionej karty prosimy odesłać do biura na adres ewa@sun-sport.pl, oryginał prosimy przekazać kierownikowi w dniu 

rozpoczęcia turnusu (w przypadku transportu własnego lub opiekunowi transportu w przypadku transportu zorganizowanego. 

 
 

Jeżeli mają Państwo istotne do przekazania Organizatorów informacje, na które zabraknie w karcie kwalifikacyjnej miejsca,  

prosimy o dołączenie dodatkowej strony. 

 

 

Nr umowy:  

 

 

I. Informacje organizatora 

Nazwa imprezy: ……………………………………………………..      Adres ośrodka: …………………………………………………….. 

Numer turnusu: ……………………………………………………..      turnus odbywający się w dniach: ………………………..……………. 

II. Wniosek rodziców o skierowanie dziecka na placówk ę wypoczynku 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………… 

Adres:  ………………………………………………………………… 

Data urodzenia: ………………… Miejsce urodzenia ………………….……. PESEL  ……………………………  

kod Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla danego województwa ……………………………………….…… 

Telefon:  ………………………………………………………………… Email:   ………………………………………………………… 

III. Dane rodziców (opiekunów) uczestnika imprezy 

Imię i nazwisko matki (opiekunki):  …………………………………………………………………………..   

Nazwa zakładu pracy i telefon:  …………………………………………………………………………..  

Imię i nazwisko ojca (opiekuna):   …………………………………………………………………………..    

Nazwa zakładu pracy i telefon:  ………………………………………………………………………….. 

IV. Informacje rodziców/opiekunów o stanie zdrowia dziecka 

1. Dolegliwo ści lub objawy, które wyst ępuj ą u dziecka:  omdlenia, drgawki z utratą przytomności, częste bóle głowy, zaburzenia 

równowagi, częste wymioty, krwotoki z nosa. ataki duszności, przewlekły kaszel. Szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, bóle 

stawów, urazy kończyn, inne (wymienić jakie). Prosimy o jak najszerszą informację, tak abyśmy mogli w pełni zaopiekować się 

Państwa pociechą (jak często występują dolegliwości opisane przez Państwa, jak w tej sytuacji Państwo postępujecie, jakie leki są 

stosowane, czy dziecko radzi sobie z daną sytuacją czy wymaga absolutnej opieki z naszej strony 

itp.)………………………………….….......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

2. Prosimy o odpowied ź na nast ępuj ące pytania:  

- czy u dziecka występuje bezsenność   ………………………………………………………… 

wzó
r
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- czy dziecko śpi samodzielnie (bez rodzica) …………………………………………………………………………… 

- czy u dziecka występują lęki nocne (lub inne lęki) ..………………………………………………………………….. 

- czy dziecko moczy się w nocy ………………………………………………………………………………………… 

- czy dziecko samodzielnie używa sztućców, je, myje się, ubiera, załatwia potrzeby fizjologiczne …………………………………………... 

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

- czy u dziecka występuje lub jest podejrzenie występowania Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), 

jeżeli tak proszę podać szczegóły nt. możliwych zachowań dziecka i Państwa sposobów na odpowiednie reakcje : 

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

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

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

3. Przebyte operacje (prosz ę wymieni ć jakie i poda ć rok) 

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

4. Dziecko jest uczulone lub nie mo że stosowa ć leków (prosz ę poda ć nazwę leku, pokarmu itp.). Prosz ę wpisa ć ewentualne 

potrzeby dziecka wynikaj ące z zachowania diety. UWAGA! Warunki i specyfik ę diety nale ży ustali ć z organizatorem w chwili 

rezerwacji lub zaraz po zapisaniu dziecka wył ącznie drog ą e-mailow ą (ewa@sun-sport.pl ).  

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

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

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

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

5. Dziecko stale przyjmuje leki: 

a. Nazwa leku ......................................................................... Sposób i ilość dawkowania leku …………………………………………… 

Wskazania do zastosowania leku ........................................................................................................................................................ 

b. Nazwa leku ......................................................................... Sposób i ilość dawkowania leku …………………………………………… 

Wskazania do zastosowania leku .......................................................................................................................................................... 

c. Nazwa leku ......................................................................... Sposób i ilość dawkowania leku …………………………………………… 

Wskazania do zastosowania leku ..................................................................................................................................................... 

W sytuacji, gdy rodzic/opiekun prawny przekazuje kierownikowi/wychowawcy/pielęgniarce leki, które mają być podawane dziecku 

musi każdy lek opisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wpisać sposób dawkowania każdego leku (w karcie kwalifikacyjnej oraz 

na opakowaniu leku). Jednocześnie rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na podawanie wskazanych wyżej leków. W sytuacji, gdy 

lek podawany jest poprzez iniekcję rodzic/opiekun zobowiązany jest wraz z lekiem dostarczyć zlecenie lekarskie. Leki podawane są 

wyłącznie przez pielęgniarkę, ratownika medycznego, lekarza, ewentualnie kierownika. 

6. Wyrażam zgodę na zastosowanie ogólnodostępnych leków o działaniu objawowym sprzedawanych bez recepty lekarskiej np. leki 

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwbiegunkowe, odkażające jamę ustną, krople o działaniu miejscowym, bandaże 

i opatrunki, maści itp. 

7. Wyrażam zgodę na dokonanie  przeglądu czystości skóry głowy dziecka i w razie konieczności na zastosowanie dostępnych 

w aptekach preparatów likwidujących pasożyty. 
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8. Jak dziecko znosi jazdę autokarem........................., pociągiem ..........................., Czy dziecko nosi okulary, szkła kontaktowe, 

aparat ortodontyczny, inne .............................................................................................................................................................. 

9. Czy dziecko wyjeżdża po raz pierwszy samodzielnie na obóz? Jeśli tak, to czy może mieć kłopoty z aklimatyzacją? 

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

Prosimy pamiętać, że przed rozpoczęciem każdego turnusu dostępne są na naszej stronie www.sun-sport.pl numery telefony do 

kierowników obozów. Zawsze możecie się Państwo z nimi skontaktować, zapytać o samopoczucie swojej pociechy, zwrócić uwagę 

na ewentualne kłopoty z odnalezieniem się dziecka w grupie rówieśniczej, czy też prosić o interwencję w jakiejkolwiek innej sprawie 

związanej z pobytem dziecka na obozie. Chcielibyśmy prosić Państwa o przeprowadzenie z dzieckiem rozmowy, w której 

poinformujecie je Państwo o konieczności zgłaszania wszystkich kłopotów. Czy to ze zdrowiem, czy z zakwaterowaniem czy też z 

kolegami lub koleżankami. Pozwoli nam to reagować w każdej sytuacji, która tego wymaga, bez względu na stopień śmiałości i 

otwartości dziecka. Zwracamy też Państwa uwagę, że na naszej stronie www.sun-sport.pl w zakładce "Strefa rodzica" znajdują się 

odpowiedzi na najczęściej przez Państwa zadawane pytania dotyczące organizacji obozów. Z pewnością pozwolą one Państwu 

poznać specyfikę organizacji naszych imprez, rozwiać ewentualne wątpliwości, uspokoić przejętych rodziców i przekonać 

nieprzekonanych. 

10. Oświadczam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w 

czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku. 

11. W razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie, niezbędne zabiegi diagnostyczne i operacje. 

12. W przypadku konieczności sprawowania stałej opieki nad dzieckiem z powodu zachorowania, bądź konieczności umieszczenia 

go szpitalu zobowiązuję się do przejęcia opieki nad dzieckiem w ciągu 24 godzin. 

13. Potwierdzam zapoznanie się z wszelkimi informacjami zawartymi w karcie, programie imprezy oraz ze szczegółowymi 

informacjami o imprezie i z treścią "Warunków uczestnictwa oraz szczegółów dotyczących transportu własnego lub organizowanego 

przez OAW Sun Sport", które przyjmuję do wiadomości i akceptuję. 

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

Data i podpis opiekunów 

V. Oświadczenie podpisywane przez uczestnika imprezy, któ ry uko ńczył lub uko ńczy w chwili rozpocz ęcia imprezy  

16 lat (Dz. U. z 2002 r. nr 21, poz. 204): 

Oświadczam, że w razie zagro żenia zdrowia lub życia wyra żam zgod ę na leczenie, niezb ędne zabiegi diagnostyczne i operacje. 

 

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

Data i podpis uczestnika 

VI. Wyrażam zgod ę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ninie jszej karcie w zakresie 

niezb ędnym dla bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia dziecka. 

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

Data i podpis opiekunów 
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VII. Zaświadczenie lekarskie lub o świadczenie rodzica * 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE: 

Po zbadaniu dziecka i zapoznaniu się z informacjami rodziców/opiekunów nt.  zdrowia dziecka, stwierdzam brak przeciwwskazań do 

uczestniczenia w aktywnym wypoczynku  podczas obozu. 

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

Miejscowość i data podpis i pieczątka lekarza 

LUB  

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Informuję, że zgadzam się na wyjazd mojego dziecka na obóz bez opinii lekarskiej i jednocześnie oświadczam, że podałam/em 

wszystkie znane mi informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu 

dziecka w placówce wypoczynku. 

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

Miejscowość i data podpis rodzica/opiekuna prawnego 

VIII. Informacje wychowawcy klasy o dziecku (w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy wypełnia rodzic lub 

opiekun) 

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

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

Data i podpis wychowawcy 

WYPEŁNIA ORGANIZATOR: 

 

IX. Potwierdzenie pobytu dziecka w placówce wypoczynku 

Dziecko przebywało na obozie od dnia: ......................................................................................................................................................  

Data i podpis kierownika obozu 

X. Informacja o stanie zdrowia dziecka w czasie pobytu w placówce wypoczynku 

(dane o zachorowaniu, leczeniu, urazach itp.) 

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

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

Data i podpis kierownika obozu/pielęgniarki 

 

XI. Uwagi wychowawcy - instruktora o dziecku w czasie pobytu w placówce wypoczynku 

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

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

Podpis wychowawcy - instruktora 

*Zaświadczenie lekarskie uzyskane przez Pa ństwa od lekarza pierwszego kontaktu jest bardzo wa żnym za świadczeniem 
umożliwiaj ącym Organizatorowi zapewnienie wła ściwiej opieki dziecku. Zaj ęcia odbywaj ące się podczas obozów organizowanych 
przez SUN SPORT mają charakter aktywnego wypoczynku, nie ko ńczą się uzyskaniem umiej ętności potwierdzonych dyplomem lub 
certyfikatem.  Je żeli uznaj ą Państwo, że wyra żacie zgod ę na wyjazd dziecka bez opinii lekarskiej konieczne j est podpisanie 
oświadczenia. Wła ściwie wypełniona karta kwalifikacyjna jest warunkiem  przyj ęcia dziecka na obóz. 
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