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KARTA UCZESTNIKA ZIMOWISKA
Miejsce turnusu………………….Czas turnusu…………………………………….
I. Wniosek rodziców (opiekunów) o skierowanie dziecka
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………...
PESEL dziecka ……………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………
Telefon domowy i komórkowy …………………………………………………………………………………….
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………………………………….
II. Opieka zdrowotna
Informacje rodziców (opiekunów) o dziecku – przebyte choroby wieku dziecięcego, np. różyczka itp
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
U dziecka występowały lub występują obecnie (właściwe podkreślić): drgawki, utrata przytomności, zaburzenia
równowagi, omdlenia, częste bóle głowy, lęki nocne, trudności z zasypianiem, tiki, moczenie nocne, częste bóle
brzucha, wymioty, krwawienie z nosa, przewlekły kaszel lub katar, duszności, bóle stawów, szybkie męczenie się,
niedosłuch, jąkanie, inne
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Dziecko jest nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, nadpobudliwe, inne informacje o usposobieniu
i zachowaniu dziecka
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Dziecko jest uczulone TAK / NIE , jeśli tak to na co
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Dziecko nosi okulary, aparat ortodontyczny, wkładki ortopedyczne, inne
…………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….
III. Krótka opinia księdza proboszcza na temat dziecka (także jaki jest stan rodziny, np. wielodzietna, uboga, itp.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka zgadzam się na jego leczenie i hospitalizację oraz zabiegi diagnostyczne, operacje.
Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki na czas
pobytu na kolonii lub obozie.
Oświadczam, że z pełną świadomością zgłaszam udział dziecka.

Obowiązki uczestnika kolonii
•
•
•
•
•
•
•

nie oddala się od miejsca pobytu bez zgody opiekuna,
wypełnia polecenia wychowawców,
przestrzega ustalony regulamin,
jest kulturalny wobec prowadzących i innych uczestników,
troszczy się o czystość własną i miejsca pobytu,
nie stosuje żadnych używek
korzysta z telefonu komórkowego tylko w wyznaczonym czasie ustalonym przez opiekuna

Za świadome spowodowanie szkód odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie. Za cenne przedmioty i pieniądze nie oddane do
depozytu wychowawcy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego
dziecka (uczestnika kolonii) w zakresie związanym z realizacją wypoczynku przez Caritas w tym na gromadzenie, przetwarzanie
i przekazywanie danych osobowych, a także wprowadzanie ich do systemów informatycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka na cele promocyjne Caritas Archidiecezji Poznańskiej i Caritas Poznańskiej w tym na zamieszczenie zdjęć na
stronie internetowej.

Data………………...Podpis rodzica lub opiekuna…………………………………………………………………………….

