
IV. Informacja wychowawcy klasy o uczniu.                                

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

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

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

     ...................................                                        ..........................................
           piecz¹tka szko³y                                                                   podpis KARTA KWALIFIKACYJNA

        uczestnika wypoczynku
V. Informacja pielêgniarki szkolnej.

1.           Kolonia letnia, obóz, zimowisko w ............................................................

1.   Szczepienia przeciw tê¿cowi ...........................................................................................
2.            Czas pobytu w placówce: od .............................  do .................................

2.   Stan skóry  .......................................... 3. Stan w³osów  .................................................
3.            Koszt: ...........................................................................................................

4.   Inne uwagi .......................................................................................................................

4.            Kontrahent: ..................................................................................................
            .........................................                           ..........................................

5.            Zwrot karty do dnia: ....................................................................................
                         data                   podpis

VI. Potwierdzenie pobytu dziecka w placówce wypoczynku.
I.         Wniosek rodziców (opiekunów) o skierowanie dziecka 

                              od ............................  do ..............................        na placówkê wypoczynku.

                                                                    .............................................................
      1.   Imiê i nazwisko dziecka .............................................................................................. podpis i piecz¹tka kierownika kolonii

      2.    Data urodzenia .....................................    3. NR PESEL .........................................VII. Decyzja o kwalifikacji uczestnika

4.    Adres zamieszkania (podaæ kod) .................................................................................
Postanawia siê:

      ...................................................  TEL. ............................   E-MAIL ...................................1. Zakwalifikowaæ i skierowaæ dziecko na wypoczynek

      5.    Nazwa i adres szko³y ...................................................................................................
2. Odmówiæ skierowania dziecka na wypoczynek ze wzglêdu:

       ......................................................................................................   Klasa .........................
....................................................................................................

      6.    Imiê i nazwisko rodziców (opiekunów) ..............................................................................................................                                              ........................................
             Data                                                                           Podpis        ............................................................................................................................................

      7.    Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku Informacja o stanie zdrowia dziecka w czasie pobytu w placówce wypoczynku:
..........................................................................................................................................

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

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

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

Organizator (kierownik kolonii) informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym,                           data                                                           podpis rodziców (opiekunów)
lub hospitalizacji dziecka.

.......................................                                                      ...........................................
               data                                                                              podpis lekarza lub pielêgniarki
                                                                                                   placówki wypoczynku

                                                                                                                                      
                                                                            BIURO TURYSTYKI “HUT - PLUS”

                                                                         Marek Wolak, Teresa Manterys-Wolak
                                                                                          ul. Ujastek 5, 31-752 Kraków

                                                                                           tel / fax: (012) 644-36-86, tel: 644-17-52, 643-55-98 
                                                                                            www.hutplus.com.pl                        kolonie@hutplus.com.pl



!II.  Dodatkowe warunki uczestnictwa. III.      Informacja rodziców (opiekunów) o dziecku. 

1.  Uczestnik powinien zabraæ ze sob¹ niezbêdny ekwipunek (ubrania, obuwie, przybory toaletowe,       1.   Imiê i nazwisko dziecka  ................................................................................................

itp.).       2.   Przebyte choroby (podaæ w którym roku ¿ycia):  odra  ..................., ospa .....................,

2.  Uczestnik zobowi¹zany jest do zabrania dowodu to¿samoœci: legitymacji szkolnej, ewentualnie ró¿yczka ................, œwinka ................, szkarlatyna ..............., ¿ó³taczka zakaŸna .............,

paszportu. choroby nerek (jakie) ......................................., choroby reumatyczne ............................,..

3.   Uczestnik kolonii (obozu) zobowi¹zany jest zastosowaæ siê do regulaminu placówki, oraz poleceñ astma .................., padaczka ................., inne choroby ......................................................

wychowawców, a tak¿e uczestniczyæ we wszystkich organizowanych imprezach. 3.  U dziecka wystêpowa³y w ostatnim roku, lub wystêpuj¹ obecnie: drgawki, utraty 

4.   W przypadku powa¿nego naruszenia obowi¹zuj¹cego regulaminu (np. spo¿ywanie alkoholu, przytomnoœci, zaburzenia równowagi, omdlenia, czêste bóle g³owy, lêki nocne, trudnoœci w 

narkotyków, palenie tytoniu, samowolne oddalanie siê, agresja) uczestnik zostanie odes³any do zasypianiu, tiki, moczenia nocne, czêste bóle brzucha, wymioty krwawienia z nosa, 

domu na koszt rodziców (opiekunów)  bilet PKP (1 klasa) lub samochód (op³ata wg rycza³tu za km przewlek³y kaszel (lub katar, anginy), dusznoœæ, bóle stawów, szybkie mêczenie siê, 

plus dieta konwojenta). UWAGA! Organizator nie zwraca pieniêdzy za niewykorzystany pobyt. niedos³uch, j¹kanie, inne.......................................................................................................

5.   Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialn¹ odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e z 4.  Dziecko jest nieœmia³e, ma trudnoœci w nawi¹zywaniu kontaktów, nadpobudliwe; inne 

jego winy. Wp³ata w kasie Biura Turystyki „HUT-PLUS” do 3 dni po zakoñczeniu kolonii (obozu). informacje o usposobieniu i zachowaniu dziecka...................................................................

6.   Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci materialnej za przedmioty wartoœciowe, nale¿¹ce do .............................................................................................................................................

uczestników kolonii (obozu). 5. Dziecko jest uczulone: tak, nie (jeœli tak, to podaæ na co):  ...............................................

7.   Rezygnacje z udzia³u w kolonii (obozie) przyjmowane s¹ wy³¹cznie w formie pisemnej. .............................................................................................................................................

8.   W przypadku rezygnacji, dokonane zostan¹ potr¹cenia z wp³aconych kwot, zgodnie z ustaleniami 6.  Dziecko nosi okulary, aparat ortodontyczny, wk³adki ortopedyczne, inne aparaty 

zawartymi w „Warunkach uczestnictwa”, które stanowi¹ integraln¹ czêœæ niniejszej karty ..........................................................................................................................................

kwalifikacyjnej. 7.   Jazdê samochodem znosi:     dobrze,   Ÿle.

9.   Biuro Turystyki ubezpiecza uczestników wypoczynku od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków i 8.   Inne uwagi o zdrowiu dziecka:  .............................................................................

dodatkowo od kosztów leczenia w przypadku wyjazdu zagranicznego. .............................................................................................................................................

10.  Powy¿sze warunki s¹ integraln¹ czêœci¹ umowy kupna  sprzeda¿y. .............................................................................................................................

W razie zagro¿enia ¿ycia dziecka, zgadzam siê na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.

Stwierdzam, ¿e poda³em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mog¹ pomóc w zapewnieniu mu 

   .................................................                                      .................................................. w³aœciwej opieki podczas pobytu w placówce wypoczynku. W przypadku ukrycia choroby przewlek³ej, oraz 

                         data                    podpis rodziców nie zabezpieczenia dziecka w potrzebne mu  leki, pokryjê koszty leczenia.

                   podpis pe³noletniego uczestnika      

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

                 miejscowoœæ i data                                   czytelny podpis ojca, matki lub opiekuna
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