
 

IRIS AQUA  
Tajęcina 28G, 36-002 Jasionka 
 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 
 

1. Forma wypoczynku: Półkolonia 

2. Termin wypoczynku: ……………………………. 
3. Adres wypoczynku: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi, Nowa Wieś 387, 36-001 

Trzebownisko, 

 

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

       (miejscowość, data)          (podpis organizatora wypoczynku) 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Imiona i nazwiska rodziców:  ……………………………………………………………………………. 
 

3. Rok urodzenia: …………………………………………………………………………………….…. 
 

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

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców: ………………………………………………………………… 

 

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

trwania wypoczynku: ………………………………………………………………………………… 

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

z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym: 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

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 stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny 
lub okulary): 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 Informacja szczegółowa dot. stanu zdrowia, który może mieć wpływ w przypadku zarażenia koronawirusem: 

 

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

O szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień): 

Tężec: ………………………………………………. 

Błonica: ………………………………………… 

Dur: …………………………………………………. 

Inne: ……………………………………………. 
 

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku:  …………………………………………………………………….. 
 

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 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)). 

 
 

 

 

  

………………………………….  ……..…………………………………………. 
(miejscowość, data)  (podpis rodziców uczestnika wypoczynku) 
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III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 

Postanawia się: 

X zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 
□ odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu: 

 

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

 

 

        Nowa Wieś,……………..       ……………………………………… 

          (miejscowość, data)          (podpis organizatora wypoczynku) 

 
IV. POTWIERDZENIE PZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W 

MIEJSCU WYPOCZYNKU 

 

Uczestnik przebywał w:  OSiR w Trzebownisku, Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko, 
      (adres miejsca wypoczynku) 

 

od dnia (dzień, miesiąc, rok)…………………………… do dnia (dzień, miesiąc, rok)………………………………………. 
 

        

Nowa Wieś, ………………       ……………………………………… 

          (miejscowość, data)           (podpis kierownika wypoczynku) 

 

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 

 

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

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

 

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

 

 

Nowa Wieś, ………………..         ……………………………………… 

          (miejscowość, data)           (podpis kierownika wypoczynku) 

 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU 

 

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

 

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

 

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

 

 

 
Nowa Wieś, ………………..       ……………………………………….. 

    (miejscowość, data)         (podpis wychowawcy wypoczynku)  
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UPOWAŻNIENIA, ZGODY I REGULAMIN 

 

 Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych: …………………………………………………………. 

 

UPOWAŻNIENIE DO PODAWANIE LEKÓW 

Wyrażamy zgodę na podawanie mojemu dziecku: ………………………………………………………... 

leków (przeciwgorączkowych, przeciwbólowych tj. np.: IBUPROM, APAP i leków pochodnych) w 

doraźnych przypadkach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z rodzicem - opiece medycznej bądź 

w sytuacjach wyjątkowych Kierownikowi wypoczynku, bądź lekarstw stałych, jeśli dziecko takie przyjmuje 

– zgodnie z dawkowaniem wskazanym w Karcie Uczestnika Wypoczynku – Kierownikowi Wypoczynku lub 

Wychowawcy Grupy.  

 
 

 

 

  

………………………………….  ……..…………………………………………. 
(miejscowość, data)  (podpis rodziców uczestnika wypoczynku) 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII 

1. Każdy z uczestników półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także przepisów i regulaminów 

obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach programu (m.in. BHP, P.poż, kąpieli, wycieczek, kolonii – z którymi 

uczestnicy zostaną zapoznani podczas pierwszego dnia kolonii):  

2. Każdy uczestnik ma obowiązek:  

a. Brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza,  

b. Punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,  

c. Dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania i poza jego terenem,  

d. Stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez kadrę,  

e. Stosować się do poleceń wychowawcy, kierownika kolonii,  
f. Mieć szacunek do kolegów, wychowawców, innych osób starszych i samego siebie,  

g. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma 

obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę,  

h. Pokrycia wszystkich strat materialnych jeżeli były przez niego spowodowane.  

3. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości tj. legitymację szkolną – ważną i podbitą.  

4. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy wychowawcy.  

5. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: picia alkoholu, palenia tytoniu oraz używania i posiadania narkotyków czy innych 

środków odurzających.  

6. Uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu 

na miejscu.  

7. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (ubranie, obuwie, rzeczy osobiste, środki higieny osobistej w tym 

maseczki).  
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, środki płatnicze oraz inne rzeczy 

pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu.  

9. Uczestnik ma prawo:  

a. Brać udział we wszystkich zajęciach programowych,  

b. Wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy  

 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:  

1. Upomnienie przez wychowawcę/kierownika,  

2. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych,  

3. Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) i szkoły o zachowaniu,  

4. Wydalenie z półkolonii na koszt własny uczestnika i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu. Kosztami strat, 
transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice.  

 
 

 

 

  

………………………………….  ……..…………………………………………. 
(podpis uczestnika wypoczynku)  (podpis rodziców uczestnika wypoczynku) 
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Szczegółowy regulamin – dla Uczestnika – COVID 
 

Uczestnik ……………………………………………….….zobowiązuje się do przestrzegania zasad sanitarnych na 
wypoczynku w szczególności: 

1. Przestrzegania zaleceń kadry Wychowawców i Kierownika Wypoczynku 
2. Przestrzeganie zaleceń GIS, MZ, MEN 
3. Zasłaniania ust i nosa w przypadku poruszania się po częściach wspólnych oraz strefach publicznych 

w pomieszczeniach zamkniętych, 
4. Posiada maseczki ochronnej przy wyjściach zorganizowanych,  
5. Dezynfekcji rąk po każdej zakończonej części zajęć, 
6. Zachowania dystansu społecznego w miejscach wspólnych i publicznych, 

 
Zabrania się: 

1. Kontaktu z osobami z zewnątrz – chyba, że prowadzą zajęcia dla półkolonii, 
2. Poruszania się po ogólnodostępnych miejscach bez środków ochrony osobistej (maseczki), 
3. Dzielenia posiłkami/rzeczami osobistymi z innymi uczestnikami wypoczynku, 

 
Każdy Uczestnik zobowiązany jest do: 

1. Raportowania wychowawcy złego samopoczucia, 
2. Natychmiastowego poinformowania Wychowawcy/Kierownika o objawach choroby, 
3. Trzymania się rozkładu dnia ściśle opracowanego do każdej z grup, 
4. Zgłoszenia nieprawidłowości do Wychowawcy/Kierownika związanych z złamaniem reżimu 

sanitarnego (np. kontakt z osobami postronnymi) 
 

Rzeczy osobiste: 
1. Zabrania się zabierania/noszenia rzeczy osobistych na zajęcia wspólne, 
2. Należy zminimalizować posiadanie rzeczy, które trudno zdezynfekować (dotyczy również zakupów 

podczas półkolonii) 
 

Odwiedziny: 
1. Należy ograniczyć do minimum kontakt z osobami nie związanymi z realizacją zajęć na półkolonii, 

 
Obostrzenia:  

1. Na wypoczynku panują obostrzenia, 
2. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymania dystansu społecznego, 
3. Zajęcia odbędą się w reżimie sanitarnym, 
4. W niektórych przypadkach – niezależnie od organizatora – mogą zostać wstrzymane wyjścia do 

atrakcji i miejsc publicznych (punkt dotyczy również doraźnych zaleceń kadry), 
 

Kadra: 
1. Uczestnik wypoczynku ma obowiązek zgłosić niepokojące objawy zdrowotne do 

Wychowawcy/Kierownika/Opieki Medycznej, 
2. Uczestnik Wypoczynku zobowiązany jest dostosowywać się do poleceń Kadry, Kierownika i służb 

epidemiologicznych, 
3. Kadra/Kierownik może wprowadzić specjalne obostrzenia w trosce o zdrowie uczestnika 

wypoczynku, 
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4. Kadra ma prawo sprawdzać stan zdrowia Uczestnika Wypoczynku oraz dokonywać czynności z tym 
związanych (np. pomiar temperatury), 

5. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u Uczestnika – Kadra ma prawo odizolować 
Uczestnika od reszty Uczestników wypoczynku, 

6. W przypadku niestosowania się do wytycznych sanitarnych, Uczestnik wypoczynku może zostać 
wydalony z wypoczynku, a Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do odbioru Uczestnika w ciągu 
niezwłocznie, a najpóźniej do 12 godzin. 

7. Wszelkie uchylenia kadra notuje i zgłasza Kierownikowi Wypoczynku, a ten w razie potrzeby 
przekazuje informację do odpowiednich służb. 
 

Szczegółowy regulamin uczestnictwa – dla Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

1. Opiekun prawny zobowiązuje się do przekazania organizatorowi/kierownikowi wypoczynku bezpośredni 

nr kontaktowy lub nr kontaktowy do osoby, zapewniającej szybki kontakt, 

2. Zobowiązuje się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 

wystąpienia u podopiecznego niepokojących objawów jakiejkolwiek choroby, szczególnie podwyższona 

temperatura, kaszel, duszności, katar, 

3. Zobowiązuje się do zapewnienia środków ochrony osobistej, w tym maseczki ochronnej/przyłbicy, 

rękawiczek ochronnych oraz podręcznego płynu antybakteryjnego/do dezynfekcji, 

 

Miejsce zbiórki/powrotu 

 

1. Na miejscu zbiórki obowiązuje dystans społeczny pomiędzy prawnymi opiekunami (min. 2 metry) 

2. Na miejsce może przyjść tylko i wyłącznie 1 opiekun prawny 

3. Zabrania się podchodzenia do Wychowawców/Konwojenta/Pilota bez uprzedniego wezwania i 

zachowania dystansu społecznego, 

4. Opiekun prawny pojawiający się na miejscu zbiórki powinien być zdrowy, bez objawów infekcji i 

choroby zakaźnej, nie przybywa na kwarantannie i nie zamieszkuje z osobą, która przebywa na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 10 dni przed zbiórką, 

5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 

rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania 

udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.   

6. W przypadku występowania chorób przewlekłych, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do 

dostarczenia opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań do udziału w wypoczynku, 

7. Jeżeli rodzic/opiekun prawny dokumentację, którą ma przekazać na miejscu zbiórki ma zabezpieczyć 

tj. dostarczyć w kopercie lub koszulce, 

 

Rzeczy osobiste: 

 

1. Zabrania się zabierania na wypoczynek rzeczy osobistych, których nie będzie można łatwo 

zdezynfekować 

2. Rodzic powinien zapewnić środki do dezynfekcji powierzchni osobistych/płaskich np. telefonu jak 

również maseczek, rękawiczek i płynu do dezynfekcji rąk. 
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Odwiedziny: 

1. W związku ze stanem epidemii - podczas wypoczynku kategorycznie zabrania się odwiedzin przez 

opiekunów prawnych/ najbliższą rodzinę i osoby trzecie, chyba, że wymaga tego stan zdrowia 

uczestnika i odwiedziny są niezbędne. 

 

Obostrzenia: 

1. Na wypoczynku panują obostrzenia, 

2. Dzieci zobowiązane są do utrzymania dystansu społecznego, 

3. Zajęcia odbędą się w reżimie sanitarnym, 

4. W niektórych przypadkach – niezależnie od organizatora – mogą zostać wstrzymane wyjścia do 

atrakcji i miejsc publicznych, 

 

Kadra: 

1. Kadra wypoczynku ma prawo zgłosić niepokojące objawy zdrowotne u Uczestnika do 

Kierownika/Opieki Medycznej 

2. Uczestnik Wypoczynku zobowiązany jest dostosowywać się do poleceń Kadry, Kierownika i służb 

epidemiologicznych 

3. Kadra/Kierownik może wprowadzić specjalne obostrzenia w trosce o zdrowie uczestnika wypoczynku 

4. Kadra ma prawo sprawdzać stan zdrowia Uczestnika Wypoczynku oraz dokonywać czynności z tym 

związanych (np. pomiar temperatury) 

5. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u Uczestnika – Kadra ma prawo odizolować 

Uczestnika od reszty Uczestników wypoczynku 

6. W przypadku niestosowania się do wytycznych sanitarnych, Uczestnik wypoczynku może zostać 

wydalony z wypoczynku, a Rodzic zobowiązuje się do niezwłocznego  odbioru Uczestnika a 

najpóźniej do 12 godzin. 

7. Wszelkie uchylenia kadra notuje i zgłasza Kierownikowi Wypoczynku, a ten w razie potrzeby 

przekazuje informację do odpowiednich służb. 

 

 

Jako rodzice/opiekuni prawni informujemy, że zapoznaliśmy się z Szczegółowym regulaminem uczestnictwa 

– dla Rodzica/Opiekuna prawnego oraz zapoznaliśmy naszego/naszą podopieczną  z Szczegółowy regulamin 

– dla Uczestnika – COVID. 

 

 
 

 

 

  

………………………………….  ……..…………………………………………. 
(podpis uczestnika wypoczynku)  (podpis rodziców uczestnika wypoczynku) 
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Ankieta zdrowotna dot. przyjęcia Uczestnika na wypoczynek zorganizowany 
Dane Organizatora Wypoczynku: IRIS AQUA Mariusz Pacuła, Tajęcina 28G, 36-002 Jasionka, 
Forma wypoczynku: Półkolonia 
Miejsce wypoczynku: OSiR w Trzebownisku, Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko, 
 
Wypełnia rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczestnik wypoczynku 

 
 Rodzice: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Numer telefonu  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Szanowni Państwo  
Zgodnie z rekomendacją GIS/MEN/MZ w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz kadry wypoczynku 
prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania, zaznaczając opcję tak lub nie:  
 
Czy w ciągu 10 dni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny za granicą? Tak / Nie 
 
Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 10 dni przebywał za granicą?  Tak / Nie  
 
Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 
epidemiologicznym (kwarantanna) w ostatnich 21 dniach? Tak / Nie 
 
Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, 
bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? Tak / Nie 
 
Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników?  
Tak / Nie 
 
Czy stwierdzono i Pana/Pani lub domowników wirus COVID-19   Tak / Nie 
 
Czy miał Pan/Pani w ciągu ostatnich 21 dni kontakt z osobą, u której twierdzono obecność wirusa COVID 19?  
Tak / Nie 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego za składanie 
nieprawdziwych informacji, zatajenie prawdy zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, że 
zawarte w oświadczeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wiarygodność podanych w 
oświadczeniu danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.  
 
 
 

 

 

 

  

………………………………….  ……..…………………………………………. 
(miejscowość, data)  (podpis rodziców uczestnika wypoczynku) 
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Oświadczenie o braku występowania objawów chorobowych u Uczestnika Wypoczynku 

 

My niżej podpisani ………………………………………… oświadczamy, że u naszego podopiecznego 

………………………………….. nie występują objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego za składanie 

nieprawdziwych informacji, zatajenie prawdy zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, że 

zawarte w oświadczeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wiarygodność podanych w 

oświadczeniu danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 
 

 

 

 

  

………………………………….  ……..…………………………………………. 
(miejscowość, data)  (podpis rodziców uczestnika wypoczynku) 

 

 

Rodzice uczestnika: 

 

Nr tel. 

 

 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że podjąłem/am dobrowolną decyzję o uczestnictwie mojego syna/córki/podopiecznego 

……………………………………… w półkolonii w OSiR w Trzebownisku, Nowa Wieś 387, 36-001 

Trzebownisko, zorganizowanych przez IRIS AQUA Mariusz Pacuła, Tajęcina 28G, 36-002 Jasionka. 

Zostałem/am poinformowany/a o możliwości zagrożenia epidemiologicznego i konieczności 

dostosowania się do zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 wg. 

szczegółowego regulaminu uczestnictwa. 

Oświadczam również, że w razie zakażenia się wirusem COVID-19/wykrycia zakażenia 

u podopiecznego nie będę rościł/a praw do odszkodowania wobec firmy oraz zwrotu środków za 

niewykorzystane dni, podczas wypoczynku (przyjmując do wiadomości, że jest to sytuacja w pełni niezależna 

od Organizatora).  

Jeżeli dojdzie do wykrycia zakażenia po zakończonym wypoczynku do 30 dni, zobowiązuję się do 

powiadomienia o tym fakcie IRIS AQUA – Mariusz Pacuła, Tajęcina 28G, 36-002 Jasionka oraz 

poinformowania stacji epidemiologicznej. 

 
 

 

 

 

  

………………………………….  ……..…………………………………………. 
(miejscowość, data)  (podpis rodziców uczestnika wypoczynku) 

 

 


