
VI. Potwierdzenie pobytu dziecka na wypoczynku

Dziecko przebywało na Obozie Hufca ZHP Warszawa-Ochota od 2 sierpnia 2016 roku do 23 sierpnia 2016 roku. 

(miejscowość, data) (czytelny podpis kierownika wypoczynku)

VII. Uwagi i spostrzeżenia wychowawcy-instruktora o dziecku podczas trwania 
wypoczynku

(miejscowość, data) (podpis wychowawcy-instruktora)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie kwalifikacyjnej w zakresie 
niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.

Potwierdzamy, że niżej podpisani dysponują pełnią praw rodzicielskich w stosunku do dziecka/_________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(prosimy opisać sytuację w zakresie mogącym mieć znaczenie przy organizacji wypoczynku dziecka).

Wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka do celów statutowych Związku Harcerstwa Polskiego i w 
konsekwencji powyższego wyrażam zgodę na: 1) fotografowanie mojego dziecka; 2) rejestrowanie audiowizualne 
wszystkich działań związanych z działalnością statutową Związku Harcerstwa Polskiego, także tych, w których 
uczestniczyć będzie moje dziecko; 3) użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową 
prowadzoną przez Związek Harcerstwa Polskiego, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz.
631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu
i ilości.

(miejscowość, data) (podpis rodziców/opiekunów prawnych)

PESEL dziecka  

nr karty członkowskiej ZHP 
(tylko członkowie ZHP) 

Karta Kwalifikacyjna 
uczestnika wypoczynku

I. Informacja organizatora wypoczynku

Nazwa: Obóz Hufca ZHP Warszawa-Ochota 2016 Forma: Obóz stały Termin: 2 – 23 sierpnia 2016 r.
Adres: Nadleśnictwo Płytnica w Nowej Szwecji, gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie,
Leśnictwo Maliny, Ostrowiec 78-600, jezioro Lubianka.

Komenda Hufca ZHP Warszawa-Ochota Chorągwi Stołecznej ZHP w Warszawie jako administrator danych 
oświadcza, że dane osobowe dziecka zawarte w pkt. II i III Karty oraz w uwagach lekarza będzie wykorzystywać i 
przetwarzać (zbierać, przechowywać, utrwalać i usuwać) tylko w celu wykonania zadań statutowych ZHP (art. 23,
ust. 1, pkt 5 i art. 27, ust. 1, pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. – Dz.U. z 1997 r. nr 
133, poz. 883), przy zachowaniu postanowień ww. ustawy dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych 
danych.

II. Wniosek rodziców (opiekunów) o skierowanie dziecka na wypoczynek

Imię i nazwisko dziecka:_____________________________________________________________________________

Data urodzenia:____________________________    Miejsce urodzenia: _____________________________________

Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Dane rodziców/
opiekunów prawnych

Imię i nazwisko Imię i nazwisko

Adres Adres

Telefon Telefon

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości: _____________________________________zł

Słownie: __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

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

III. Decyzja o kwalifikacji uczestnika

Postanawia się:
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek
2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu na: ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(miejscowość, data) (podpis)



IV. Informacje rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka

Dolegliwości, które występują u dziecka (zaznaczyć występujące):
__krwotoki z nosa __ataki duszności, __zaburzenia równowagi, __cukrzyca,
__drgawki z utratą przytomności, __częste wymioty, __omdlenia, 
__częste bóle brzucha, __częste bóle głowy, __bóle stawów, __lęki nocne,
__przewlekły kaszel, __moczenie nocne, __choroba lokomocyjna, __padaczka,
__szybkie męczenie się, __nadpobudliwość lub trudności w koncentracji (w tym ADHD i ADD), 
__choroby skórne, __duży lęk wysokości, __wada wzroku(nosi okulary
__wada wzroku(nosi soczewki kontaktowe), __wada wzroku(niekorygowana),
__nosi aparat ortodontyczny, __jeśli uczulone (podać na co):___________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Inne (wymienić):___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Przebyte choroby (podać rok):
_____zapalenie nerek, _____żółtaczka zakaźna, _____częste anginy,
_____zapalenie wyrostka robaczkowego, _____błonica,
_____dur brzuszny, _____zapalenie ucha, _____ospa, _____różyczka,
Inne zakaźne:_______________________________________________________________________________
Inne:_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Czy dziecko było leczone w szpitalu w ciągu ostatniego roku? __ tak,   __ nie 
Jeśli tak to z jakiego powodu?_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Czy dziecko kiedykolwiek otrzymało surowicę? __ tak,    __ nie 
Jeśli tak to jaką i kiedy?__________________________________________________________________________

Przyjmowane na stałe leki (wymienić i podać dawki): 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Czy ma też je przyjmować w trakcie zimowiska? __ tak,   __ nie 
Inne uwagi:_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Stwierdzam, że podałam(-em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 
zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na formie wypoczynku. Jeśli moje dziecko 
przyjmuje leki, informuję, że jako rodzic/opiekun wyposażam dziecko w odpowiednie leki w ilości 
niezbędnej do podania podczas trwania całego wypoczynku. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam 
się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.

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

V. Informacja o szczepieniach
można załączyć kserokopię z książeczki zdrowia dziecka z aktualnymi wpisami szczepień
Szczepienia (podać rok):
_____błonica, _____tężec, _____WZW A, ______WZW B,
_____BCG, _____polio, _____różyczka,
Inne:____________________________________________________________________________________________

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

VIII. Informacje o stanie zdrowia dziecka w czasie trwania wypoczynku

data informacja

Podpis lekarza, 
pielęgniarki lub ratownika 
przedmedycznego


