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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku: obóz jeździecki 

2. Adres: ………………………………………………………………… 

3. Czas trwania wypoczynku od  ........................ do ....................... 

 

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

 

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

2. PESEL dziecka ..............................................3. Data urodzenia....................................... 

4. Adres zamieszkania ..........................................................................................................  

telefon.................................................................................................................................... 

5. Nazwa i adres szkoły ..................................................................................   

 

DANE PERSONALNE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

Imię i nazwisko:  ....................................................................................................................  

Adres zamieszkania:  .............................................................................................................  

Adres do korespondencji:  .....................................................................................................  

Nr. Tel: ………………………………..Adres e-mail:  ...............................................................  

Adres rodziców (opiekunów) w trakcie pobytu dziecka na obozie:  .......................................  

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

Zgłaszam udział mojego syna/córki……………………………………………………………… 

w obozie jeździeckim organizowanym przez Ośrodek Jeździecki EKWADOR  

w terminie:…………………………………… 
 

Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z ryzyka i konsekwencji związanych z uprawianiem jeździectwa. Wyrażam zgodę na uprawianie 

jeździectwa przez mojego syna/ moją córkę w Ośrodku jeździeckim Ekwador. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych na potrzeby Ośrodka jeździeckiego Ekwador zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Ośrodek Jeździecki Ekwador zdjęć oraz filmów z wizerunkiem mojego syna/córki w 

materiałach reklamowych promujących ośrodek. 

 

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości: 

 

....................... zł słownie ...............................................................................................zł. 

 

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

 (miejscowość, data)      (podpis ojca, matki lub opiekuna) 
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III. 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. 
… 
W razie zagrożenia życia zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 

 

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

(data)         (podpis matki, ojca lub opiekuna) 

____________________________________________________________ 

IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH 

lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień 

Szczepienia ochronne (podać rok):  

tężec ................,błonica ............, dur ................., inne ............. 

 

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

(data)        (podpis lekarza, matki, ojca lub opiekuna) 

____________________________________________________________ 

V. ORZECZENIE LEKARSKIE 

Po zbadaniu dziecka stwierdzam, że dziecko może być uczestnikiem obozu jeździeckiego. 

Ew. zalecenia dla: 

A) wychowawcy  

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

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

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

B) służby zdrowia  

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

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

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

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

              Miejscowość, data                                                                                                Pieczęć i podpis lekarza 

________________________________________________________ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej  

w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. 

 

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


