
 
Wyposażenie uczestnika rekolekcji: 
 

 w przypadku stałych schorzeń – lekarstwa (w tym na chorobę 
lokomocyjną), 

 przybory toaletowe, 
 ręczniki (duży do kąpieli i mały podręczny), 
 pidżama, 
 bielizna osobista, skarpetki,  
 obuwie zamienne (pantofle, klapki pod prysznic), 

 

 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA 
REKOLEKCJI MŁODZIEŻOWYCH 

 
W OŚRODKU RELIGIJNO-KULTURALNYM 

W JELEŚNI 
                       
 

1. Czas trwania rekolekcji od 11 września do 13 września 2015 r. 
2. Ares placówki: Ośrodek Religijno Kulturalny w Jeleśni, Rynek 3 

34-340 Jeleśnia 
3. Telefony kontaktowe dla rodziców: 696-469-228 
4. E-mail : akcja@bielsko.opoka.org.pl 
5. Strona internetowa: www.akcja.diecezja.bielsko.pl 

    
   I. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE    
         DZIECKA DO OŚRODKA RELIGIJNO KULTURALNEGO 

1. Imię i nazwisko dziecka ................................................................................ 
2. Imiona i nazwiska rodziców /pr opiekunów/ ……………………………… 

………………………………………………………………...…………………… 
3. Data i miejsce urodzenia............................................................................... 
4. Adres zamieszkania dziecka/ z kodem pocztowym / .................................... 

....................................................................................................................... 
5. PESEL …………………. Klasa. ...... Kasa Chorych...................................... 
6. Nazwa i adres szkoły ………………………………………………………….. 
7. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku 

……………………………………………………………………………………...      
…………………………… Telefony kontaktowe ........................................... 

 
 

 
Drogi rodzicu wypełniając dokładnie kartę, umożliwiasz nam  podjęcie 

właściwych działań gdy Twoje dziecko zachoruje. 



II. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA 
DZIECKA (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy 
przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub 
okulary. Czy występują: omdlenia, szybkie męczenie się, lęki nocne, 
moczenie nocne, cukrzyca, padaczka) 
…………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
III. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH lub przedstawienie książeczki 
zdrowia z aktualnym wpisem szczepień 
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec………….., błonnica……………., 
dur....................., inne.................................................................................. 
 
                                                                                                                 
IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA W WYPOCZYNKU 
 
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń księdza i wychowawców, 

w szczególności dotyczy to zakazu palenia tytoniu, picia napojów 
zawierających alkohol, zażywania środków odurzających oraz poszanowania 
mienia. 

2. W przypadku poważnego naruszenia zaleceń księdza/wychowawców, 
uczestnik zostanie wydalony z placówki  na koszt rodziców (opiekunów) 

3. Uczestnik zobowiązany jest posiadać obuwie zamienne do poruszania się po 
budynku oraz obuwie sportowe (boisko wielofunkcyjne). 

4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy 
wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu. 

5. W przypadku stałych schorzeń wymagających systematycznego zażywania 
leków lub kontynuacji leczenia – uczestnik obowiązany jest do posiadania 
własnych lekarstw. 

 6. Leki przywiezione z domu muszą być w oryginalnych opakowaniach. 
7. Zatajenie istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka jest podstawą do usunięcia 

wychowanka z placówki. 
8. Uczestnik za pośrednictwem rodziców (opiekunów) ponosi odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody w placówce pobytu. 
 
 
V.  OŚWIADCZENIA RODZICÓW 
1. STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI  INFORMACJE 

O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ 
OPIEKI DZIECKU W CZASIE TRWANIA REKOLEKCJI 

2. W razie konieczności wyrażam zgodę na wydawanie przez  wychowawców 
Ośrodka Religijno Kulturalnego w Jeleśni leków objawowych, leków 
przywiezionych z domu rodzinnego oraz zleconych przez lekarza. 

3. W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka zgadzam się na jego leczenie 
szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  niniejszej 
karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia dziecka. 

5. W przypadku poważnego naruszenia poleceń księdza/wychowawców Ośrodka 
Religijno Kulturalnego w Jeleśni przez moje dziecko zobowiązuje się do jego 
natychmiastowego odbioru z placówki. 

6. Oświadczam, że zapoznałam(-em) moje dziecko z w/w warunkami uczestnictwa. 
7. Wysłanie dziecka na pobyt do Ośrodka Religijno Kulturalnego w Jeleśni 

oznacza akceptację warunków uczestnictwa w rekolekcjach. 
 

 
……………………                                     .............................................. 
         (data)                                                                                       (podpis matki, ojca lub opiekuna) 
 
 
VI.  DECYZJA O KWALIFIKACJI /PRZYJĘCIU/ UCZESTNIKA   
  Postanawia się: 
1. Zakwalifikować i skierować dziecko do placówki na rekolekcje 
2. Odmówić skierowania dziecka na rekolekcje ze względu: 

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

              (data)                                                                        ( podpis dyrektora placówki) 

 


