6. Seria i nr paszportu / dowodu osobistego *(dotyczy wypoczynku poza granicami Polski)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Adres rodziców/opiekunów dziecka przebywającego na wypoczynku:
Mediterraneum Tour Operator
Poznań, ul. Garbary 42
poznan@wakacjezprzygoda.pl
www.mediterraneum.pl

Wakacjezprzygoda.pl
Olsztyn, ul. Okopowa 25
kolonie@wakacjezprzygoda.pl
www.wakacjezprzygoda.pl

………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez
pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Adres miejsca wypoczynku:
3. Czas trwania:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Rozmiar koszulki (prosimy o podkreślenie właściwego rozmiaru):
122-128; 134-140; 146-152; XS, S, M, L, XL

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka na wyżej wymienioną formę
wypoczynku i jego udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach.
Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z Ogólnymi Warunkami
Uczestnictwa, wzorem umowy, programem imprezy i je akceptuję.
…………………………………………

miejscowość, data

………………………………………………………………………………………

podpis matki, ojca lub opiekuna

III. INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA
_________________________________________

data i podpis sprzedawcy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

1. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku,
w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym

1. Imię i nazwisko dziecka:

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju
psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak
znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi
aparat ortodontyczny lub okulary)

2. Imiona i nazwiska rodziców
3. Data urodzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. PESEL:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Adres zamieszkania:

3. Szczepienia ochronne (podać rok):
tężec _________ ; błonica __________ ; dur __________ ; inne __________

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stwierdzam, że podała/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które
mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w czasie
trwania wypoczynku. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego
leczenie ambulatoryjne, szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. W razie
konieczności, wyrażam zgodę na transport prywatnymi środkami transportu.

VII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY O DZIECKU PODCZAS
TRWANIA WYPOCZYNKU
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……

…………………………………………….

_________________________

miejscowość, data

__________________________________________________________________

podpis rodziców/ pełnoletniego uczestnika lub opiekuna

IV. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA
Postanawia się:
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek
2. Odmówić skierowania dziecka na placówkę wypoczynku ze względu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………

data

…………………………..………………………………………………………

podpis organizatora wypoczynku

V. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU
Dziecko przebywało na ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
w terminie od …………………………………………………………….…………… do ……………………………………….………………………………

miejscowość, data

miejscowość, data

………………………………………………………………………………………

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
II,
III
karty
kwalifikacyjnej
w
zakresie
niezbędnym
i ochrony zdrowia dziecka.

……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

miejscowość, data

zawartych w części
dla
bezpieczeństwa

………………………………………………………

data

podpis matki, ojca lub opiekuna

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie i wykorzystywanie wizerunku mojego
dziecka przez Mediterraneum Sp. z.o.o. w Poznaniu zwanego dalej Organizatorem.
Wyrażam na rzecz Organizatora zgodę na wykorzystanie tego wizerunku, w tym na obrót
egzemplarzami, na których go utrwalono oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi
dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także
wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach uczestnictwa w wypoczynku,
w materiałach służących realizacji celów promocyjnych, w szczególności w: (a) mediach
elektronicznych: (1) na stronach internetowych, (2) w audycjach audiowizualnych, (3)
audiowizualnych usługach medialnych na żądanie, wyprodukowanych przez lub na zlecenie
Mediterraneum Sp. z.o.o. w Poznaniu; (c) broszurach, ulotkach itp.; w okresie 5 lat
od podpisania niniejszego oświadczenia. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie
z niniejszą deklaracją nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam,
że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie.

data

………………………………….………………………………………………

podpis matki, ojca lub opiekuna

podpis kierownika wypoczynku

VI. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA PODCZAS TRWANIA
WYPOCZYNKU (dane o ewentualnych zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)

……………………………………..………

podpis wychowawcy

VIII. OŚWIADCZENIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

……………………………
…………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………..……………

podpis kierownika wypoczynku

Wyciąg z Ogólnych Warunków Uczestnictwa
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminów obozu/kolonii, przeciwpożarowego, kąpieli
i regulaminów ośrodka/miejsca pobytu
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości – paszport lub dowód osobisty
i aktualną legitymację szkolną.
3. Organizatorzy
nie
ponoszą odpowiedzialności
za
sprzęt
elektroniczny,
rzeczy wartościowe
oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu .
4. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego naruszenia reguł
obozu, uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny (rodziców, opiekunów).
5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
niego podczas podróży lub pobytu na obozie.
6. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste).
7. rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia uczestnika na miejsce wyjazdu oraz odebrania go
po powrocie z miejsca zbiórki.
8. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej w MEDITERRANEUM
Sp. z o.o..

Oświadczamy, że przyjmujemy powyższe warunki
...........................................

miejscowość, data

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

podpis rodziców/opiekunów

