
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA  

KOLONIE LETNIE 2014 

 
Kartę kwalifikacyjną należy wypełnić i podpisać w punktach: 

I (podpunkt 3), II, III, IV (lekarz lub rodzic), V, VI (wychowawca lub 

rodzic) oraz w punkcie REGULAMIN. 

________________________________________________________ 
 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 

 

1. Forma wypoczynku: KOLONIE LETNIE 

 

2. Adres wypoczynku: Ośrodek wczasowo-kolonijny ALGA,  

                                        ul. Gdańska 47a, 82-110 Sztutowo 
 

3. Czas trwania (właściwe zaznaczyć)    I turnus:  29.07.2014 – 11.08.2014 

                                                             II turnus: 11.08.2014 – 24.08.2014 
 

 

 

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

        (data, miejscowość)       (pieczęć i podpis organizatora wypoczynku) 

 

 

II. WNIOSEK  RODZICÓW  (OPIEKUNÓW)  O SKIEROWANIE DZIECKA 

NA WYPOCZYNEK 

 

Imię i nazwisko dziecka : ……………………………………………………. 

Data urodzenia: ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

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

………………………………………………………………………………... 

Województwo: ……………………………. Powiat: ……………………….. 

Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………... 

…..…………………………………………………………klasa …………... 

 

Czy dziecko uczestniczyło już w wypoczynku organizowanym przez 

Fundację Ratujmy Życie? (Informacje potrzebne do dostosowania programu 

zajęć z pierwszej pomocy)   

 

 

Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na wypoczynku: 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Po zakwalifikowaniu dziecka do wypoczynku zobowiązuję się do uiszczenia 

kosztów w wysokości 450zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) lub 1150zł (tysiąc sto 

pięćdziesiąt złotych) jeżeli nie podlegam ubezpieczeniu KRUS. 

 

 

................................................  ............................................................ 
              (data, miejscowość)                                                 ( podpis rodzica lub opiekuna) 
 

 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA 

DZIECKA 

 

(np. na co dziecko jest uczulone, czy moczy się, czy jest chore na padaczkę, 

cukrzycę, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat 

ortodontyczny lub okulary, przeciwwskazania dotyczące ćwiczeń fizycznych, 

pływania, przebywania na słońcu, mrozie) 

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

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

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

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

 

Stwierdzam, że podałem/łam wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą 

pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na wypoczynku.

  
 

 

..............................................   ........................................................... 
 (data)         (podpis rodzica  lub opiekuna) 

 

 Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) Telefon kontaktowy 

Ojca   

Matki   

 

Nr PESEL dziecka ………………………………………………… 

 (*o przyjęciu dziecka na turnus decyduje 

kolejność wstępnych zapisów (sms, e-mail)) 

TAK NIE 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w punktach 

II, III, IV, IX karty kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia dziecka. 
 

 

......................................                                       .......................................................... 
         (data, miejscowość)                             (podpis rodzica/opiekuna) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby 

Fundacji Ratujmy Życie. 
 

 

......................................                                        .......................................................... 
         (data, miejscowość)                               (podpis rodzica/opiekuna) 

 

IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH 

  
 lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień. 

 

Szczepienia ochronne (rok): tężec …………, błonica …………, dur …………, 

Inne ……………………………………………………………………………… 

 

 

...............................................   ................................................................ 
        (data, miejscowość)               (podpis lekarza,pielęgniarki/rodzica/opiekuna) 

 

 

V. WNIOSKI I PROŚBY RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI NA CZAS 

TRWANIA WYPOCZYNKU 

 

(sugestie odnośnie indywidualnego dojazdu do miejsca wypoczynku, informacje 

dotyczące wcześniejszego wyjazdu, prośby o umieszczenie dziecka w pokoju z 

kolegą/koleżanką – podać z kim (imię i nazwisko)) 

UWAGA! Wnioski i prośby nie są wiążące dla Organizatora. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

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

      (data, miejscowość)                                            (podpis rodzica lub opiekuna) 

 

VI. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU 

 

    (w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy wypełnia  

     rodzic, prawny opiekun dziecka) 

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

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

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

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

 

................................   ............................................................ 
 (data)     ( podpis wychowawcy , rodzica lub opiekuna) 

 

 

VII. DECYZJA  O  KWALIFIKACJI  UCZESTNIKA 

 

Postanawia się: 

1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek. 

2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu:  

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

 

 

.................................    .............................................. 
(data, miejscowość)                                         (podpis organizatora wypoczynku) 

 

 

 

VIII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU 

 

Dziecko przebywało na  

 

.................................................................................................................................. .. 
(forma i adres wypoczynku) 

od dnia ........................................ do dnia ..........................................2014 roku. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



IX. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W TRAKCIE 

TRWANIA WYPOCZYNKU 

(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)  

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

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

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

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

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji 

dziecka. 

 

 

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

 

 

IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY - INSTRUKTORA  

O DZIECKU PODCZAS POBYTU NA WYPOCZYNKU 

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

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

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

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

 

 

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

 

 
 

 

 
 

 

 
 

REGULAMIN UCZESTNIKA KOLONII LETNICH 2014 W SZTUTOWIE 

FUNDACJA RATUJMY ŻYCIE 

 

 

1. Każdy uczestnik kolonii jest zobowiązany do przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 

2. Każdy Uczestnik ma obowiązek:  
2.1.  Stosowania się do poleceń wychowawcy i kierownika kolonii oraz 

prowadzącego/ych dany punkt programu (przewodników, 

instruktorów, ratowników). 

2.2.  Aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach programowych, 

o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub 

lekarza. 

2.3.  Punktualnego stawiania się na zajęciach. 

2.4.  Stosowania się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych 

przez kadrę kolonii.  

2.5.  Przestrzegania rozkładu dnia. 

2.6.  Przestrzegania zasad współżycia społecznego, traktowania 

z szacunkiem kolegów, wychowawców, inne osoby oraz samego 

siebie. 

2.7.  Dbania o higienę osobistą, czystość i porządek oraz powierzone 

mienie w miejscu zakwaterowania oraz poza terenem ośrodka 

szkolno-wypoczynkowego. 

2.8.  Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia 

sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych - 

natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcy lub osoby 

dorosłej. 

2.9.  Pokrycia wszystkich strat/szkód materialnych, jeżeli były przez 

niego wyrządzone lub spowodowane. 

2.10. Nie zakłócania ciszy nocnej, w trakcie jej trwania 

przebywania w swoim pokoju oraz przekazania wychowawcy na 

czas ciszy nocnej telefonu komórkowego. 

3. Każdy Uczestnik ma prawo:  
3.1.  Brania udziału we wszystkich zajęciach programowych, a przez 

swoich przedstawicieli bądź osobiście, uczestniczenia 

w opracowywaniu programu. 

3.2.  Publicznego wyrażania swoich poglądów oraz zwracania się ze 

wszystkimi problemami do wychowawcy.  

3.3.  Korzystania z urządzeń i sprzętu dostępnego na kolonii za zgodą 

i wiedzą wychowawcy bądź kierownika kolonii. 

3.4.  Do radosnego i bezpiecznego wypoczynku. 

 

 

Uzupełnioną Kartę kwalifikacyjną wraz z pozostałą 

dokumentacją należy przesłać na adres: 

Fundacja Ratujmy Życie 

Skrytka pocztowa nr 33 

12-250 Orzysz 

do 25.06.2014 r. 

 



4. Uczestnikowi kolonii nie wolno: 

4.1.  Oddalać się od grupy oraz poza teren kolonii bez wiedzy 

wychowawcy. 

4.2.  Spożywać alkoholu, palić tytoniu oraz zażywać narkotyków 

(środków odurzających). 

4.3.  Korzystać z telefonu komórkowego ani innych urządzeń 

elektronicznych w trakcie trwania zajęć programowych. 

Korzystanie z telefonu komórkowego jest możliwe podczas przerw 

po posiłkach oraz w innym, wyznaczonym czasie wolnym. 

5. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące 

konsekwencje: 
5.1.  Ustne upomnienie przez wychowawcę / kierownika. 

5.2.  Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych. 

5.3.  Naganę kierownika. 

5.4.  Powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) i szkoły 

o zachowaniu. 

5.5.  Usunięcie z kolonii na koszt własny rodziców (opiekunów 

prawnych) uczestnika i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany 

czas zaplanowanego okresu pobytu na turnusie.  

6. Warunki stosowania kar: 
6.1.  Nieprzestrzeganie przez Uczestnika kolonii zasad wymienionych 

w niniejszym regulaminie. 

6.2.  Agresywne zachowanie Uczestnika kolonii. 

7. Kierownik kolonii jest zobowiązany do przestrzegania i realizacji 

programu obozu, zastrzega sobie jednak prawo do jego zmiany. 

8. Organizator kolonii nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy 

wartościowe będące w posiadaniu Uczestników (np. telefony, tablety, 

laptopy, mp3 i inny sprzęt). 

 

9. OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW:  

Ja, niżej podpisany oświadczam, że: 

9.1.  Zapoznałem się, wraz z moim dzieckiem, z niniejszym 

regulaminem kolonii i zobowiązuję moje dziecko – uczestnika 

kolonii – do jego przestrzegania.  

9.2.  Zobowiązuję się do pokrycia wszystkich strat/szkód 

materialnych wyrządzonych lub spowodowanych przez moje 

dziecko – uczestnika kolonii.  
 

 

   ………..………………   …….……………………………………………..  
     (miejscowość,data)               (czytelny podpis rodzica/opiekuna i uczestnika kolonii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE DLA RODZICÓW 
 

 

Szanowni Państwo! Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji 

i zastosowanie się do niej przed wyjazdem dziecka na kolonię. 

 

Co dziecko obowiązkowo powinno zabrać ze sobą na kolonię? 

 aktualną legitymację szkolną 

 ubrania na każdą pogodę (koszulki, spodenki, co najmniej 

jedną ciepłą bluzę/kurtkę, spodnie) 

 strój sportowy i obuwie na halę sportową (trampki, adidasy, 

halówki itp.) 

 bieliznę na zmianę 

 obuwie kryte i obuwie na plażę 

 artykuły higieniczne, środki czystości 

 klapki pod prysznic 

 ręcznik do kąpieli  

 ręcznik na plażę i ewentualnie matę plażową 

 strój kąpielowy 

 czapkę z daszkiem / kapelusz lub inne nakrycie głowy 

 krem ochronny z wyższym filtrem 

 mały plecak (na ręcznik, wodę, suchy prowiant) 

 jeżeli dziecko przewlekle choruje lub przyjmuje leki na stałe 

należy zaopatrzyć dziecko w lekarstwa (mogą być one 

dawkowane przez ratownika) 

 

Czego dziecko nie powinno zabierać ze sobą na kolonię? 

 drogocennych przedmiotów, np. elektroniki: drogich telefonów 

komórkowych, smartfonów, iPodów, tabletów itp. 

 cennej biżuterii 

 dużych kwot pieniędzy (kieszonkowe może być 

przechowywane u wychowawcy – szczególnie w przypadku 

dzieci młodszych) – pieniądze powinny być w mniejszych 

nominałach (10zł, 20zł), aby wychowawca nie musiał ich 

rozmieniać 

 własnych zabawek, w szczególności pistoletów, karabinów itp. 

 

 

WAŻNE! 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników 

kolonii w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia.  

 

Prosimy o uwrażliwienie dziecka na następujące okoliczności: 

 zajęcia w grupach są zajęciami obowiązkowymi, w trakcie 

których nie można pozostawać we własnym pokoju 

(wyjątkiem jest zalecenie lekarza/ratownika lub kara 

zastosowana przez kierownika kolonii w formie zakazu 

udziału w niektórych zajęciach lub atrakcjach - uwzględniona 

przez regulamin kolonii) 

 kolonie Fundacji Ratujmy Życie są koloniami tematycznymi. 

Codziennym punktem programu dnia są więc zajęcia 

z pierwszej pomocy, które także są obowiązkowe.  

 W trakcie zajęć programowych (w tym w trakcie zajęć 

z pierwszej pomocy) uczestnicy kolonii nie mogą korzystać 

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, 

które wprowadzają dekoncentrację grupy. Wskazane jest aby 

w tym czasie telefony pozostawały u wychowawców, aby 

zapobiec ewentualnym zagubieniom lub kradzieżom. 

 Ze względów bezpieczeństwa (np. pożar itp.) oraz w związku 

z liczbą osób znajdujących się w pokoju, koloniści nie 

posiadają kluczy do swoich pokoi. Ośrodek wypoczynkowy 

przekazany jest do wyłącznej dyspozycji Fundacji Ratujmy 

Życie więc nie istnieje także obawa ingerencji osób trzecich 

(gości spoza kolonii). 

 Na czas trwania ciszy nocnej koloniści są zobowiązani do 

oddania telefonów komórkowych swoim wychowawcom. 

Dlatego też prosimy, aby kontakt z dziećmi odbywał się 

w przerwach po posiłkach i maksymalnie do godziny 22.  

 Sugestie dotyczące umieszczenia dziecka w pokoju 

z kolegą/koleżanką nie są obligatoryjne dla Organizatora. 

Zostaną one uwzględnione tylko w przypadku gdy dzieci są w 

podobnym wieku i nie należą do różnych grup wiekowych. 

Nie istnieje także możliwość wspólnego zakwaterowania 

dziewczynek i chłopców.  
 

Dziękujemy!



 


