
/pieczęć organizatora/ 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
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I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU   

 

1. Forma  wypoczynku  /właściwe zaznaczyć znakiem „X”/  

 

 

 x półkolonia 

z                              

 

                                                          (proszę podać formę)                                              

2. Termin wypoczynku ……………………….. -  ……………..……….. 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku  Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Kościuszki 41,             

05- 800 Pruszków 

Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym  nie dotyczy 

Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą  nie dotyczy 

 

………………………………….                 …………………………………………. 

          (miejscowość, data)                                (podpis organizatora wypoczynku) 

  

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko  Katarzyna Maria Maj 

2. Imiona i nazwiska rodziców Justyna, Wiktor Maj 

3. Rok urodzenia 18 września 2009 

4. Adres zamieszkania ul. Konwaliowa 3, 05 – 800 Pruszków 

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców (w przypadku uczestnika niepełnosprawnego)  - 

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku,  

w czasie trwania wypoczynku  Justyna 600 000 000,  Wiktor 750 000 000 

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach 

wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym Córka ma wadę słuchu. Ważne jest dla niej siedzenie przodem do osoby wprowadzającej instrukcję 

do zadania/ćwiczenia.   

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym  i stosowanej diecie (np. na 

co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem,  czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi 

aparat ortodontyczny lub okulary)  

Córka źle znosi jazdę autokarem. Nosi okulary, ale może je zdjąć na czas zajęć w parku linowym. Jest uczulona 

na orzechy.  

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia  

z aktualnym wpisem szczepień):  

tężec 2014 

błonica 2014 

                                                 
1
 W karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku prosimy o wypełnienie wyłącznie cz. II INFORMACJE 

DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 



dur 2012 

inne odra, świnka i różyczka 2017 

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku 

0 9 2 9 1 8 0 2 4 3 5 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby 

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922  ze zmianami) 

 

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

(data)                                                 (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU  

Postanawia się/właściwe zaznaczyć znakiem/:  

� zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek  

� odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 

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

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

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

                 (data)                                                        (podpis organizatora wypoczynku) 

 

 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU  

Uczestnik przebywał  (adres miejsca wypoczynku)................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

od dnia/dzień, miesiąc, rok/.......................... do dnia /dzień, miesiąc, rok/...................................  

 

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

                  (data)                                                         (podpis kierownika wypoczynku) 

 

 

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ             O CHOROBACH 

PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 

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

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

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

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



 

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

        (miejscowość, data)                                      (podpis kierownika wypoczynku) 

 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

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

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

…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

   

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

        (miejscowość, data)                                       (podpis wychowawcy wypoczynku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termin wypoczynku 

 

W kratce prosimy wpisać 1,2,3 to jest: 

1 – preferowany termin, 2 – możliwy - 3 – w ostateczności 

 

 

Powiatowe Lato  - zajęcia stacjonarne, wycieczki, zapewnienie opieki w godz. 8:30 – 17:00 ( 8:30 – 9:00 

zajęcia świetlicowe, 9:00 – 16:00 zajęcia dydaktyczne, 16:00 – 17:00 zajęcia świetlicowe), koszt 120 zł 

 

1 1  - 5 lipca  

 8 – 12 lipca  

2 22 – 26 lipca 

 29 lipca – 2 sierpnia 

3 5 – 10 sierpnia 

 

Powiatowe Lato w teatrze - zajęcia stacjonarne, zapewnienie opieki w godz. 8:30 – 16:00 ( 8:30 – 9:00 

zajęcia świetlicowe, 9:00 – 16:00 zajęcia dydaktyczne), koszt 90 zł 

 

 15 – 19 lipca  

 

Dane do faktury: 

 

Justyna Maj 

ul. Konwaliowa 3 

05-800 Pruszków 

 

 

 

Oświadczenia
2
: 

 

Rodzic/opiekun prawny kandydata/ki mieszka na 

terenie powiatu pruszkowskiego  i rozlicza podatek 

dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym w Pruszkowie
3
 

 

   

 

 

   TAK/NIE 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

Oboje rodzice/ opiekunowie prawni kandydata/ki 

pracują zawodowo
4
 

 

 

TAK/NIE 

 

 

 

…………………………………………. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

„POWIATOWE LATO” jest jedyną formą 

zorganizowanego wypoczynku letniego (obóz, 

kolonie, półkolonie, itp.), z którego kandydat/ka 

będzie korzystać. 

 

  TAK/NIE 

 

 

 

…………………………………………. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

Kandydat/ka uczęszcza na zajęcia stałe w 

Młodzieżowym Domu Kultury 

 

TAK/NIE 

 

 

…………………………………………. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

                                                                                                   

                                                 
2
 TAK/NIE niepotrzebne skreślić 

3
 w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może zwrócić się o przedstawienie dokumentu 

potwierdzającego treść oświadczenia 
4
 w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może zwrócić się o przedstawienie dokumentu 

potwierdzającego treść oświadczenia 



Pruszków, data:6.05.2019 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i filmów zawierających 

wizerunek mojego syna/córki Katarzyny Maj 

zarejestrowany podczas realizacji: zajęć stałych i  innych uroczystości w Młodzieżowym Ośrodku Kultury,  

prezentowany w mediach: Internecie w szczególności na oficjalnej stronie internetowej Młodzieżowego Domu 

Kultury z siedzibą ul. T. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków, w mediach społecznościowych administrowanych 

przez Administratora ( w tym Facebook) prasie, telewizji, gazetkach MDK, na tablicach MDK, kronice MDK,  

Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w Młodzieżowego Domu Kultury                 

ul. T. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków,  do czasu odwołania zgody. 

………………...........................................          .                       .................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

………………...........................................                                   ..................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczenie moje ważne jest po ukończeniu zajęć w  Młodzieżowym Domu Kultury ul. T. Kościuszki 41,                

05-800 Pruszków przez moje dziecko, do czasu odwołania zgody. 

………………...........................................                                   ..................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

………………...........................................                                    ..................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


