
WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW)O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK

1.Imię i Nazwisko dziecka................... .................................................... 2.wzrost...............

3.Data urodzenia.....................................................4.Pesel..................................................

5.Adres zamieszkania............................................................................................................

6.Nazwa i adres szkoły ..................................................................................Klasa...............

7.Imiona rodziców/opiekunów.............................................................................................

8.Tel. kontaktowy do rodziców/opiekunów..........................................................................

9.E-mail.................................................................................................................................

II INFORMACJA RODZICÓW /OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA

1.Doleg;iwości lub objawy, które występują u dziecka *;omdlenia, drgawki z utratą przytomności, częste bóle 

głowy ,zaburzenia równowagi, częste wymioty ,krwotoki z nosa, ataki duszności, bezsenność, przewlekły 

kaszel, szybkie męczenie się, częste bóle brzucha ,bóle stawów, lęki nocne, moczenie nocne, urazy kończyn 

,inne;……………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………

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

2.Przebyte choroby;........................................................3.Uczulenia;....................................................................

4.Przyjmuje stałe leki, dawkowanie;…………………...................…………………………………………………………………………….

5.Choroba lokomocyjna; tak/nie, aparat ortodontyczny ;tak/nie, okulary; tak/nie, inne……………….................…..

6.W ostatnim roku dziecko przebywało w szpitalu (jeżeli tak to proszę podać powód);……………....................…….

7.W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na leczenie, 

niezbędne zabiegi diagnostyczne i operację.

8.Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za skutki wszystkich znanych mi ,a nie ujawnionych chorób i urazów 

dziecka.

STWIERDZAM,ŻE PODAŁAM(EM)WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC 

W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU.

*odpowiednie zakreślić                                          miejscowość,data,podpis............................................................

III. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK

1.Przyjmuję do wiadomości, że;

a. Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do wszystkich regulaminów 

obowiązujących na imprezie oraz poleceń kadry(kierownika, wychowawców i instruktorów).

b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione 

przez uczestnika podczas pobytu na imprezie i w środkach transportu.

c. Uczestnika wypoczynku obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania, tytoniu alkoholu, 

narkotyków, napojów energetyzujących  i środków odurzających.

d. Rodzice(opiekunowie)są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu 

przyjmują na siebie  pełną odpowiedzialność cywilno-prawną.

2.W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków, wyrażam zgodę na badanie dziecka alkomatem 

lub testami narkotykowymi.

3.Jako prawny opiekun oświadczam, że nie pozwalam mojemu dziecku na spożywanie napojów 

energetyzujących, alkoholu, palenia tytoniu oraz innych środków odurzających. W przypadku złamania 

obowiązującego podczas obozu zakazu, zobowiązuje się do odebrania dziecka z placówki wypoczynku na koszt 

własny. Z tego tytułu organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni obozu.

4.Wyrażam zgodę na udział dziecka w imprezie turystycznej oraz branie czynnego udziału w zajęciach ujętych w 

programie imprezy.

5.Potwierdzam zapoznanie się z wszelkimi informacjami zawartymi w karcie ,programie imprezy oraz treścią 

„warunków uczestnictwa i rezygnacji”, które przyjmuję do wiadomości i akceptuję.

miejscowość ,data,podpis rodzica/opiekuna...............................................................................................................................

IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień.

Szczepienia ochronne(podać rok);tężec……………..….,błonica………...……,dur……...………,inne……...........................……

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

V.INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU (w przypadku braku możliwości uzyskania opinii 

wychowawcy klasy-wypełnia rodzic lub opiekun;.....................................................................................................

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

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

.........................................................................................................data,podpis.......................................................

VI.DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA

Postanawia się ;Zakwalifikować dziecko na wypoczynek/odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze 

względu;……………..............................................................……………………………………………………………………………………..

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

VII.INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU(dane o zachorowaniach, 

urazach, leczeniu itp.)……………...................................................................................................................................

………………………………………….............................................................................................................................………..
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka.

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

miejscowość ,data                                            podpis ,lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę medyczną podczas wypoczynku)

VIII.UWAGI I SPOSTRZEZENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZOECKU PODCZAS TRWANIA 

WYPOCZYNKU………………………………………………………………………………………………………………........................................

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

miejscowość ,data  podpis wychowawcy-instruktora
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