
 

 

 

 

 

 

KARTA UCZESTNIKA OBOZU – WAKACJE 2020  
 
 
 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 

 
1. Forma placówki wypoczynku – OBÓZ SPORTOWY (letni) 
2. Wybór terminu do zaznaczenia: 

 

 I turnus: Obóz stacjonarny / 06-10 LIPCA / AP Naprzód BRWINÓW, ul. Turystyczna 4, Brwinów.  

 II turnus: Obóz stacjonarny / 13-17 LIPCA / AP Naprzód BRWINÓW, ul. Turystyczna 4, Brwinów.  

 III turnus: Obóz wyjazdowy / 8-15 SIERPNIA / ZAJAZD NADRZECZE 36, Biłgoraj. 
 
3. Organizator: AP BKS Naprzód Brwinów, ul. Turystyczna 4, Brwinów 05-840. NIP: 5342579566.  
 

 
II WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA OBÓZ 
 
1. Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………................................................................. 
4. Numer PESEL…………………………………………………………………………………………...................................................................... 
5. Nazwa i adres szkoły.............................................................................tel:……………………………....................................... 
6. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku………………………………………………………. 
...................................................................................................................tel:………………………………………………………………..
7. Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości .........................................................................zł 
 

 
III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 
(np., na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi 
aparat ortodontyczny lub okulary) 
 .................................................................................................................................... ……………………………………………………. 
 .................................................................................................................................... ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 .................................................................................................................................... ……………………………………………………. 
 
STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM(AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W 
ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. 
 

 
IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień 
Sczepienia ochronne (podać rok): tężec ............................., błonica ................................dur………….……………………………. 
Inne ............................................................................................................................. ……………………………………………………. 
 .................................................................................................................................... ……………………………………………………. 
 
 

 
 
 
(miejscowość, data)……………..……………………(podpis osoby upoważnionej lub opiekuna)………………………………………… 
Podpis dotyczy wszystkich punktów Karty Uczestnika Obozu.  



 
 
V.  INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU  
(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Wyrażam zgodę na pomoc lekarską / ambulatoryjną z opiekunem   

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.). 
 

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka. 
 

 

 

(miejscowość, data)……………..……………………(podpis osoby upoważnionej lub opiekuna)………………………………………… 
Podpis dotyczy wszystkich punktów Karty Uczestnika Obozu.  
 
 
 
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DOT. COVID-19 
 
Ja, niżej podpisany/a, legitymujący/a się dowodem osobistym nr: ………………………………………………………………………………. 
działający/a jako przedstawiciel ustawowy małoletniego: …………………………………………………………………………………………… 
urodzonego: ......... . ......... . ................. r. (dalej: „Dziecko”), oświadczam, że w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii: 
 

1. wyrażam zgodę na udział mojego Dziecka w obozie letnim organizowanym przez AP Naprzód Brwinów na 
zasadach wskazanych w przepisach prawa oraz regulaminie zajęć, w szczególności dotyczących 
prowadzenia zajęć w okresie epidemii COVID-19; 
 

2. jestem świadom/a oraz akceptuję ryzyka i zagrożenia związane z uczestnictwem Dziecka w obozie 
organizowanym przez AP Naprzód Brwinów w okresie epidemii COVID-19; 

 
3. wyrażam zgodę na bezpośredni kontakt osobisty wychowawcy i instruktorów z Dzieckiem w 

uzasadnionych przypadkach; 
 
4. zwalniam AP Naprzód Brwinów z odpowiedzialności i zobowiązują się nie dochodzić jakichkolwiek 

roszczeń od AP Naprzód Brwinów w przypadku możliwego zarażenia COVID-19 lub innych możliwych 
zdarzeń związanych z epidemią; 
 

5. wypełniłam/wypełniłem formularz zgłoszeniowy na obóz w okresie epidemii COVID-19 zgodnie z prawdą 
oraz kompletnie. 

 
 
 
 
(miejscowość, data)……………..……………………(podpis osoby upoważnionej lub opiekuna)………………………………………… 
 
 
 
 
 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA OBÓZ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 
 
Czy Pan/Pani/Dziecko lub ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?  
TAK / NIE 
 
Czy Pan/Pani/Dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym 
(kwarantanna)?  
TAK / NIE 
 
Czy Dziecko miało w ostatnim tygodniu ból głowy?  
TAK / NIE 
 
Czy Dziecko miało w ostatnim tygodniu katar?  
TAK / NIE 
 
Czy Dziecko miało w ostatnim tygodniu duszności?  
TAK / NIE 
 
Czy Dziecko miało w ostatnim tygodniu zaburzenia węchu?  
TAK / NIE 
 
Czy Dziecko miało w ostatnim tygodniu zaburzenia smaku?  
TAK / NIE 
 
Czy Dziecko miało w ostatnim tygodniu miał kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19?  
TAK / NIE 
 
Czy Dziecko miało w ostatnim tygodniu kontakt z osobą chorą na zapalenie płuc? 
TAK / NIE 
 
Czy Dziecko w ostatnim tygodniu przebywało w obszarze wysokiego ryzyka, np. szpital?  
TAK / NIE 
 
Pomiar temperatury 1 x dziennie o stałej porze – temperatura powyżej 37 stopni powinna budzić 
wątpliwości i konsultacje z lekarzem. Czy w związku z tym, w ciągu ostatnich dwóch tygodni Dziecko miało 
temperaturę powyżej 37 stopni?  
TAK / NIE 
 
Jeżeli Dziecko ma któryś z powyższych objawów, Rodzic powinien zgłosić się z nim do lekarza i zrezygnować z udziału 
w obozie. 
 
 
 
 
 
(miejscowość, data)……………..……………………(podpis osoby upoważnionej lub opiekuna)………………………………………… 
 
 


