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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 
 

1. Forma wypoczynku: Półkolonia Piłkarska 
2. Adres półkolonii: 
Szkoła Podstawowa nr 34 w Krakowie 
ul. Urzędnicza 65, 30-035 Kraków 
3. Czas trwania wypoczynku od 08.07. do 12.07.2019. w godz. 9-16. 
4. Organizator: 
Stowarzyszenie Polska Akademia Piłki Nożnej  
ul. Cegielniana 6b/8, 30-404 Kraków 
tel. 505 951 525, e-mail: biuro@papn.pl 
www.papn.pl 
 

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK 
 

1. Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................................................ 
2. Pesel ........................................... 
3. Adres zamieszkania ...................................................................................... telefon .......................... 
4. Nazwa i adres szkoły ........................................................................................................ klasa .......... 
5. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w trakcie półkolonii: 
.................................................................................................................................................................. 
........................................... telefon do matki ................................. telefon do ojca................................. 
6. E-mail rodziców (opiekunów) ...................................................... 
 
..................................  ..................................................... 
(miejscowość, data)  (podpis ojca, matki lub opiekuna) 
 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 
 

1. Przebyte choroby (proszę podać, w którym roku życia): odra ……………………, ospa ……………………, 
różyczka ……………………, świnka ……………………, szkarlatyna ……………………, astma …………………………, 
padaczka ……………………, choroby reumatyczne……………………, żółtaczka zakaźna …………………………, 
choroby nerek ……………………, inne………………………………………………………………………………………………… 
2. Dolegliwości występujące u dziecka w ostatnim roku (omdlenia, bóle głowy, brzucha, niedosłuch, 
krwawienie z nosa, duszności, przewlekły kaszel, katar, anginy i inne) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Na co dziecko jest uczulone (proszę podać na co, np. nazwa leku, rodzaj pokarmu) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Jak znosi jazdę samochodem*? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*Jeśli źle, to prosimy o zaopatrzenie np. w aviomarin lub inny lek uzgodniony z lekarzem. 
5. Czy przyjmuje stale leki, w jakich dawkach*? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* 
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Jeśli dziecko przyjmuje leki, to prosimy o zaopatrzenie uczestnika w ich odpowiednią ilość oraz 
wpisanie w karcie sposobu dawkowania. 
6. Czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Czy u dziecka zdiagnozowano objawy nadpobudliwości? Czy dziecko jest np. nieśmiałe, ma 
trudności w nawiązaniu kontaktów: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Inne informacje o zdrowiu i usposobieniu uczestnika: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

OŚWIADCZAM ŻE DZIECKO JEST ZDROWE NIE MA ŻADNYCH UKRTYCH CHORÓB, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAŁYBY 
JEGO UDZIAŁ W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH. 

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

IV. OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb obsługi i realizacji 
„Półkolonii Piłkarskiej” prowadzonych przez Stowarzyszenie Polska Akademia Piłki Nożnej - zgodnie z 
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.( Dz. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.).  

 Wyrażam zgodę na robienie zdjęć i nagrywanie video mojemu dziecku podczas „Półkolonii 
Piłkarskiej” oraz wykorzystania ich w materiałach reklamowych i na stronach www organizatora.  

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


