ORGANIZATOR
ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku,

ul Kopernika 45,
10-512 Olsztyn
89 527-78-50
e-mail: warminskomazurska@zhp.pl

w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ____________________

www.facebook.com/wmzhp

______________________________________________________________________________

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

______________________________________________________________________________

XLVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT GRUNWALDZKI 2017

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

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku

______________________________________________________________________________

ZLOT HARCERSKI

______________________________________________________________________________

2. Termin wypoczynku 10-16 LIPCA 2017 R.

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku

zdrowia z aktualnym wpisem szczepień): tężec ______ , błonica ________ , dur _______

HARCERSKIE MIASTECZKO ZLOTOWE, GRUNWALD-POLE BITWY, 14-108 GIERZWAŁD

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię (imiona) i nazwisko

, inne _________
oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku ________________________________________

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH /

________________________________________________

2. Imiona i nazwiska rodziców __________________________________________________
3. Rok urodzenia _____________________________________________________________
4. Adres zamieszkania ________________________________________________________
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców _____________________________________
______________________________________________________________________________
6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego
uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku _____________________________

PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZLOTU
Niniejszym oświadczam, że w razie zagrożenia życia mojego dziecka / mojego zgadzam
się na jego / moje leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
______________________________________________________________________________
(data i podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)
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.)).
______________________________________________________________________________
(data i podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

zlot.grunwaldzki@zhp.net.pl | wdg@zhp.pl

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO
UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

WYCIĄG Z REGULAMINÓW ZLOTU GRUNWALDZKIEGO
1.

Postanawia się1):

2.
3.

zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu
________________________________________________________________________________________
(data i podpis organizatora wypoczynku)

4.

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W
MIEJSCU WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywał___________________________________________________________________
(adres miejsca wypoczynku)

5.
6.

od dnia (dzień, miesiąc, rok) __________________________________do dnia (dzień, miesiąc, rok)
______________________________________________________________________________________

7.

(data i podpis kierownika wypoczynku)

8.
V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH

W

JEGO

9.

TRAKCIE

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(miejscowość, data i podpis kierownika wypoczynku)

Uczestnik Zlotu zobowiązany jest stosować się do poleceń opiekunów oraz
regulaminu Zlotu.
Uczestnik Zlotu zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy
wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu na Zlocie oraz w środkach
transportu.
Na Zlocie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków
odurzających. Nieprzestrzeganie w/w zakazów spowoduje usunięcie uczestnika ze
Zlotu oraz powiadomienie szkoły. W przypadku usunięcia uczestnika, rodzice lub
opiekunowie zobowiązują się do odebrania dziecka ze Zlotu na koszt własny.
Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
uczestnika podczas podróży lub pobytu na Zlocie.
Służby Zlotowe powołano dla bezpieczeństwa i wygody nas wszystkich, więc
wszyscy musimy bezwzględnie podporządkować się wydawanym przez nie
poleceniom.
Zapoznaj
się
dokładnie
ze
wszystkimi
regulaminami
(uczestnika,
przeciwpożarowym i służb zlotowych) i przyjmij do stosowania.
Naruszenie regulaminów zlotowych oraz zasad harcerskiego zachowania może
pociągnąć za sobą zatrzymanie winnego na recepcji Zlotu. W takim przypadku
uczestnik musi być odebrany przez swojego opiekuna (drużynowego, komendanta).
Za szczególnie rażące wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu uczestników oraz
naruszenia Prawa Harcerskiego Komendant Zlotu będzie karać usunięciem ze Zlotu
w trybie natychmiastowym z powiadomieniem macierzystej Komendy Chorągwi
oraz Komendy Hufca.

Ja niżej podpisany oświadczam, że regulamin Zlotu jest mi znany.
______________________________________________________________________________

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU

data

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna

podpis uczestnika Zlotu

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(miejscowość, data i podpis wychowawcy wypoczynku)

Organizator Zlotu Grunwaldzkiego, jako administrator danych oświadcza, ze dane
osobowe zawarte na niniejszej Karcie, będzie wykorzystywać i przetwarzać tylko
w celach organizacyjnych Zlotu, przy zachowaniu postanowień Ustawy, dotyczących
gwarancji ochrony przetwarzania tych danych.
ORGANIZATOR

zlot.grunwaldzki@zhp.net.pl | wdg@zhp.pl

