
INFORMACJA PIELĘGNIARKI

2. Szczepienia przeciw tężcowi: ..............................................................

3. Inne szczepienia: ................................................................................

4. Uwagi: .................................................................................................

    ................................                                        .................................
     data     podpis

ORZECZENIE LEKARSKIE

1. Po zbadaniu dziecka stwierdzam (rozpoznanie): ...................................
.................................................................................................................

2. Dziecko może być uczestnikiem: obozu wędrownego

3. Zalecenia dla wychowawcy: ................................................................

4. Zalecenia dla opieki medycznej: .........................................................

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

    ................................                                        .................................
    data     podpis

WYPEŁNIA UCZESTNIK

Zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących na
obozie oraz ogólnych zasad prawnych i powszechnie akceptowanych norm
zachowania.

Uwagi i wnioski uczestnika: 
.................................................................................................................

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

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

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

    ................................                                        .................................
    data     podpis

Biuro Podróży GRAMADA
Celina Harmata
34-100 Wadowice, ul. Krakowska 20
tel. 33 8234403   e-mail: wadowice@gramada.com.pl

KARTA KWALIFIKACYJNA

SPŁYW KRUTYNIĄ
spływ kajakowy

Rodzaj imprezy:  obóz dla młodzieży
Miejsce imprezy: Krutynia, Mazury
Termin: 01-12 sierpnia 2022
Prowadzący: Krzysztof Petek

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI!

Wniosek rodziców o skierowanie dziecka na obóz: 

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

2. Adres: ............................................................................................................

3. Data urodzenia: ............................................ PESEL: ..................................

4. Telefon: .............................. e-mail: ..............................................................

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

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

6. Nr dokumentu (legitymacja szkolna lub dowód) ................................……..

7. Adres rodziców podczas pobytu dziecka na obozie: .....................................

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

telefony: .............................................................................................................

8. Podróż 

>>> Dziecko zostanie dowiezione do Wrocławia/Krakowa /Warszawy 

Mrągowa

>>> Dziecko odbiorę z Wrocławia /Krakowa /Warszawy/Rucianego-Nidy

(proszę podkreślić właściwe)



DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH I OBO-
ZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY GRAMADA 

1. Uczestnik kolonii (obozu) zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w zajęciach
organizowanych  przez  wychowawców,  stosować  się  do  regulaminów kolonii
(obozu) i ośrodka oraz do poleceń wychowawców. 
2. Uczestnik winien zabrać z sobą niezbędny ekwipunek. 
3.  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  sprzęt  RTV  i  rzeczy
wartościowe uczestników oraz pieniądze nieoddane w depozyt wychowawcom. 
4.  Uczestnik  zobowiązany  jest  zabrać  z  sobą  odpowiedni  dowód  tożsamości
(legitymacja szkolna, dowód osobisty). 
5. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem, palenia
tytoniu,  zażywania  narkotyków lub  innego  rażącego  naruszenia  regulaminów
kolonii (obozu), uczestnik może zostać wydalony z placówki na koszt własny
(rodziców)  bez  możliwości  zwrotu  kosztów  z  tytułu  niewykorzystanych
świadczeń. 
6.  Uczestnik  (rodzice)  ponosi  materialną  odpowiedzialność  za  szkody
wyrządzone podczas kolonii (obozu). 
7.  Rezygnacja  z  imprezy  po  jej  rozpoczęciu,  skrócenie  pobytu  lub
niewykorzystanie części świadczeń z własnej woli uczestnika lub z jego winy nie
upoważnia do zwrotu jakichkolwiek kosztów. 
8. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży miejsc
kolonijnych (obozowych). 

     .................................
    podpis rodzica

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA
PODCZAS POBYTU NA OBOZIE

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU

Prosimy o podanie rzeczywistych danych. Informujemy, że wszelkie zawarte poniżej
informacje objęte są tajemnicą i udostępnione będę jedynie osobom powołanym w
celu zapewnienia dziecku należytej opieki. 

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

2. Przebyte choroby (podać, w którym roku życia): odra: ................, ospa: ................,

różyczka: .........., świnka: ..........., szkarlatyna: ............., żółtaczka zakaźna: ............., 

choroby nerek (jakie?): .............................................., choroby reumatyczne: ..........., 

astma: ..........., padaczka: ..........., inne choroby: ..........................................................

3. U dziecka występowały w ostatnim roku lub występują obecnie*: drgawki, utraty 
przytomności, zaburzenia, omdlenia, częste bóle głowy, lęki nocne, trudności w 
zasypianiu, tiki, moczenia nocne, częste bóle brzucha, wymioty, krwawienia z nosa, 
przewlekły kaszel (katar), bóle stawów, szybkie męczenie się, niedosłuch, jąkanie 
inne (jakie?): .................................................................................................................

4.  Dziecko  jest:  nieśmiałe,  ma  problemy  z  nawiązywaniem  kontaktów,
nadpobudliwe,  ma  klaustrofobię,  inne  informacje  o  jego
usposobieniu:  .................................................................................................................
....................... 
5. Dziecko jest uczulone NIE - TAK (na co?)

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

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

6. Dziecko nosi okulary, aparat ortodontyczny, wkładki ortopedyczne, inne aparaty: 

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

7. Jazdę samochodem, autobusem dziecko znosi dobrze - źle. 

8. Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka:

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

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

* - proszę podkreślić właściwe

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi
diagnostyczne, operacje. W razie choroby dziecka pokryję koszty zakupu lekarstw. 
Stwierdzam, że zostały podane wszystkie znane mi informacje o dziecku, mogące
pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki na obozie. 

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

    data     podpis


