
NSZZ HOLNIKOWINDYWIDUALNYCH „Solidarnoid" 
z siedzibg w Warszawie 

REGON 001390807 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku ZIMOWISKO 

2. Adres Osrodek Wypoczynkowy „KRAKOWIANKA", ZAWOJA WIDIY 1559, 34-223 ZAWOJA 

3. Czas trwania wypoczynku od 01.02.2015 roku do 10.02.2015 roku 

p.o. DYREKTORA BIURA 
Rady Krajowej NSZZ RI "SolidamoAC" 

Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 roku GngGgQCZGymifisN. 

Miejscowosc, data podpis organizatora wypoczynku 

II. WNIOSEK RODZIC6W (OPIEKUN6W) O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK 

1. Imie. i nazwisko dziecka 

2. Data urodzenia 

3. Adres zamieszkania Telefon 

4. Nazwa i adres szkoty klasa 

5. Adres rodzicow (opiekunow) dziecka przebywaĵ cego na wypoczynku 

telefon 

Miejscowosc, data (podpis matki, ojca lub opiekuna) 
III. INFORM AG A RODZICOW (OPIEKUNOW) O STAN IE ZDROWIA DZIECKA (np. na co dziecko jest 

uczulone, jak znosi jazde, samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi 
aparat ortodontyczny lub okulary) 

STWIERDZAM, ZE PODAtAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE Ml INFORMACJE O DZIECKU, KTORE MOGA. 

POMOC W ZAPEWNIENIU WtASCIWEJ OPEKI DZIECKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU. 

Data (podpis matki, ojca lub opiekuna) 



IV.INFORMACJA O SZCZEPIENIACH lub przcdstawienie ksiqzeczki zdrowia z aktualnym wpisem 
szczepieh. 

Szczepienia ochronne (podac rok): tQzec , btonica , dur , inne 

Data podpis lekarza, matki, ojca lub opiekuna 

V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU (w przypadku braku mozliwosci uzyskania 
opinii wychowawcy klasy - wypetnia rodzic lub opiekun) 

(Data) (podpis wychowawcy lub rodzica, opiekuna] 

VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 

Postanawia s\$: 

1. Zakwalifikowac i skierowac dziecko na wypoczynek 

2. Odmowic skierowania dziecka na wypoczynek ze wzglqdu na 
p.o. DYREKTORA BIURA 
WadyKrajowejNSZZ- Ri •"•SoWarooatf 

< 

(Data) (podpis) 

VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU 

Dziecko przebywato na 

(Forma i adres miejsca wypoczynku) 

Od dnia Do dnia 

(Data) (czytelny podpis kierownika wypoczynku) 

VIII. INFORMACJA O STAN IE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU 
(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.) 

Organizator informuje rodzicow o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji 

(Miejscowosc, data) (podpis lekarza, pielggniarki sprawuĵ cej 
Opiekq medyczna. podczas wypoczynku) 



UWAGI I SPOSTRZEZENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS TRWANIA 
WYPOCZYNKU 

Wyrazam zgode. na przetwarzanie danych osobowych zawartych w czqsci II, III, IV i VIII karty 
kwalifikacyjnej w zakresie niezbQdnym dla bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dziecka. 

(Data) (podpis matki, ojca lub opiekuna) 



W POLNIKOW INDYW1DUALNYCH ..SolidarnoM" 
• .dzibq w Warszawie 

HEGON: 001390607 

REGULAMIN 
Zimowiska organizowanego przez NSZZ Rl „Solidarnosc" dla dzieci i miodziezy. 

Nadrz?dnym celem jest zorganizowanie Uczestnikorn jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich 
warunkach. Prosimy jednak pami?tac, ze wyjazd zbiorowy t̂ czy si? z przestrzeganiem zasad wspotzycia 
w grupie oraz zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeristwa. Aby zapewnic wszystkim zdrowy 
i bezpieczny wypoczynek oraz dobra. zabaw?, ustaliliSmy niniejsze zasady post?powania podczas 
uczestnictwa w imprezach dla dzieci i miodziezy, ktore kazdy z Uczestnikow zobowia.zany jest 
przestrzegad. 

1. Uczestnik zimowiska zobowia,zany jest podporza.dkowad si? poleceniom kadry(wychowawcom, 
instruktorom lub pilotom) oraz do aktywnego udziatu we wszystkich zaj?ciach programowych. 
2. Podczas trwania imprezy, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestnik6w obowiazuje catkowity 
zakaz spozywania alkoholu, palenia tytoniu oraz uzywania narkotykow (Srodk6w odurzaja.cych). 
3. Uczestnik zobowî zany jest stosowac si? do postanowieri przepisow i regulamin6w obowia.zuja.cych 
w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy przeciwpozarowe, 
poruszania si? po drogach publicznych, ciszy nocnej), z ktorymi zostaja. zapoznani po rozpoczeciu 
imprezy. 
4. Uczestnicy nie moga. bez zgody wychowawc6w oddalac" si? z terenu zakwaterowania oraz miejsca 
prowadzenia zaj?c. Zobowiqzani sa. r6wniez do zachowywania si? zgodnie z ogolnie przyj?tymi 
obyczajami i zasadami obowia.zuja.cymi na obozie, a takze zwyczajami panuja,cymi w danym kraju. 
5. Cisza nocna obowigzuje w godzinach od 22.00 do 7.00, chyba ze regulamin oirodka stanowi inaczej. 
W trakcie trwania ciszy nocnej obowia.zuje zakaz odwiedzin Uczestnikow w innych pokojach. 
6.0rganizatorzy nie ponosza. odpowiedzialnoki za sprz?t elektroniczny i inne rzeczy zagubione przez 
Uczestnika podczas trwania imprezy lub pozostawione przez niego po zakoriczeniu imprezy w miejscu 
zakwaterowania oraz w s>odkach transportu. 
7.0rganizator nie ponosi odpowiedzialnoki za pienia.dze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane 
przez Uczestnikbw, jesli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostaty one ztozone w depozycie, 
w miejscu wskazanym przez opiekuna. 
8.Uczestnicy zobowia.zani sa. do uzytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprz?tu rekreacyjno-
sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprz?tu i utrzymania porza.dku 
na terenie oirodka. Rodzice sa. odpowiedzialni materialnie za szkody wyrza.dzone przez swoje dziecko 
i zobowia.zuja. si? Je pokryd. 
10. W stosunku do Uczestnlk6w nie przestrzegaja.cych zasad obj?tych regulaminem, Organizator 
zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia s*rodk6w dyscyplinuja.cych takich 
jak: upomnienie, powiadomienie rodzic6w czy powiadomienie szkoiy. Powazne naruszenie zasad, 
a szczegolnosci: spozywanie alkoholu, uzywanle narkotykdw lub sprowadzanie zagrozenia dla 
bezpieczeristwu wtasnego lub Innych uczestnikbw grozi wydaleniem z obozu bez zwrotu kosztow 
za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie 
podrozy zostana. obcia,zeni rodzice. 
11. Organizator informuje Rodzicow, ze dzieci posladaja.ce telefony komdrkowe podczas trwania 
zimowiska b?da, je deponowaty u wychowawcy grupy. Telefony b?da, dzieciom udost?pniane do 
uzytku tylko w godzinach wieczornych. Praktyka ta spowodowana jest wzgl?dami bezpieczeristwa 
oraz doswiadczeniami, kt6re nabyliimy na poprzednich palcowkach wypoczynku. W przypadkach 
nagtej koniecznosci Rodzice b?dq mogli miec kontakt w cia.gu dnia z dzieckiem poprzez wychowawc? 
grupy lub klerownika kolonii. 
12. Organizator informuje Rodzicow, ze podczas trwania kolonii b?dzie obowia.zywat zakaz korzystania 
z aparatow MP3 i walkmanow podczas trwania wycieczek pieszych I autokarowych oraz innych zaj?c 
programowych. 

Uwaga: Rodzice zobowî zanl sa, do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na miejsce wyjazdu 
oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiorki. 

-* 

Oswiadczamy, ze zapoznalis-ny si? z powyzszyml zasadami i zobowla.zujemy si? je przestrzegad: 

podpisy rodzicow (opiekunow) podpis uczestnika 


