
 

 
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU TANECZNEGO 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOZU TANECZNEGO: 
 
 
1. Termin: ……………… Turnus: ……………………..…. 
 
2. Adres obozu: ……………………………………………………………………………….……. 
 
……………………  
(miejscowość, data) 

 
……………………..  
(podpis organizatora) 

 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA OBOZU: 
 
1. Imię (imiona) i nazwisko …………......................................... 
2. Imiona i nazwiska rodziców: 
 
………………………………….………………………………………………………………………. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
3. Rok urodzenia ……………………………………………………………………………………...... 
 
Numer PESEL uczestnika obozu: 
 
 
 
 
 
4. Adres zamieszkania ....................................................................................................... ......................... 
 
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 
 
………………............................................................................................................ 
 
6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego Uczestnika obozu, 
w czasie trwania obozu 
 
…………………..………………………………. 
 
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika obozu, w szczególności o 
potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika obozu, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co 
uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy 
nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………. …………………………………………………………….. 



 

 
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki z aktualnym 
wpisem szczepień): 
 
tężec ........................................................................................ 
błonica .................................................................................... 
dur .......................................................................................... 
inne ......................................................................................... 
 
Prosimy o dołączenie do karty kserokopii karty szczepień uczestnika obozu. 
 
9. Wyrażam zgodę na udział w obozie (imię nazwisko uczestnika) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
i oświadczam, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w intensywnych 
ćwiczeniach tanecznych 
 
………………….. 
(data) 

 
…………………………………………………… 
(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika obozu) 

 
 
 
ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 
 
Ja, niżej podpisany/-a niniejszym oświadczam, że: 
 
1) wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wyżej wymieniony obóz taneczny, akceptuję program oraz 
regulamin obozu oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich zajęciach ruchowych i 
programowych. 
 
2) ☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody 
 
na filmowanie/fotografowanie Uczestnika oraz wykorzystywanie wizerunku Uczestnika przez Studio Tańca 
Joanna Dąbska  i podmioty powiązane w związku z obozami, realizacjami projektów obozowych (w tym 
relacjach z obozów publikowanych w social media) i w celach promocyjnych na czas nieokreślony. 
 
3) podałam/-em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki 
w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku a w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się 
na transport dziecka do szpitala lub przychodni, jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, podawanie 
leków a w razie wypadku lub choroby podczas obozu wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne dziecka. 
 
 
4) wyrażam zgodę na pozostawienie Uczestnika pod opieką Organizatora (reprezentowanego 
przez wychowawcę) od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia obozu. 
 
 
………………….. 

 
 
…………………………………………………… 

 
(data) 

 
(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika obozu) 

 
 
 



 

 
 
III. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 
 
Postanawia się:  
☐ zakwalifikować i skierować uczestnika na obóz  
☐ odmówić skierowania uczestnika na obóz ze względu: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
………………….  
(data) 

 
.......................................................  
(podpis organizatora ) 

 
IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA OBOZU POBYTU UCZESTNIKA OBOZU 
W MIEJSCU 
 
Uczestnik przebywał na obozie tanecznym w …………………………………………………….. 
 
od dnia........................... do dnia........................................................................................................ 
 
…................... ….........  
(data) 

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

(podpis kierownika obozu) 
 
 
V. INFORMACJA KIEROWNIKA OBOZU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA W 
CZASIE TRWANIA OBOZU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
….....................................  
(miejscowość, data) 

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

(podpis kierownika obozu) 
 
 
VI. INFORMACJE I SPOSTRZERZENIA WYCHOWAWCY DOTYCZĄCE UCZESTNIKA OBOZU 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
….....................................  
(miejscowość, data

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



 

 


