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OOH Group Sp z o.o. Adres biura: ul. Waszyngtona 38/6 81-342 Gdynia Adres rejestrowy: Marynarska Point ul. Postępu 
15 C 02-676 Warszawa tel. +48 22 381 60 25 lub 26 fax +48 22 549 12 35 office@outofhome.pl KRS 0000344056 NIP 
521-354-92-09 REGON 142171579  

 

OOH_KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU  

1. Forma wypoczynku: Obóz edukacyjno-żeglarski w ramach programu Pomorskie Dobry Kurs na Edukację 

2. Adres:  Ośrodek Szkolenia Morskiego Ligi Obrony Kraju 
ul. Rybacka 33 , 84-140 Jastarnia 
 

3. Czas trwania wypoczynku od ...............................................................do .....................................................................  

 

(miejscowość, data)         (podpis organizatora wypoczynku)  

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK  

1. Imię i nazwisko dziecka ..................................................................................................................................................  

2. Data urodzenia ...................................................... Pesel .............................................................................................. 

3. Adres zamieszkania .................................................................................................... ……………………………………………….. 

………………………………………………………tel. ………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

4. Nazwa i adres szkoły .................................................................................................. ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..………klasa ....................................................................................  

5. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku:   

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

........................ ................................................ tel. ….........................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

(miejscowość, data)          (podpis rodzica lub opiekuna)  
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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 WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU 
WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU.  

 

.......................................... .................................................................................................................................................  

        ( data)     (podpis rodzica lub opiekuna)  

IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH  

lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień  

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ................................., błonica .................................., dur ................................, 
inne: ……………….…………....................................................................................................................................................... 
.......................................... .................................................................................................................................................  

 ( data)      (podpis lekarza, rodzica lub opiekuna)  

V. INFORMACJA O DZIECKU WYCHOWAWCY KLASY  

(w przyp. braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy – wypełnia rodzic lub opiekun)  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

(data)    (podpis wychowawcy lub rodzica-opiekuna)  
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VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA  

Postanawia się:  

1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek  

2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu:  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

        (data)     (podpis komendanta obozu )  

 

VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU  

 

Dziecko przebywało na ................................................................. od dnia ..................... do dnia ....................... 2014 r. 

.......................................... .................................................................................................................................................  

 (data)     (czytelny podpis kierownika wypoczynku)  

VIII. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU  

(dane o szachrowaniach, urazach, leczeniu itp.)  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka.  

.......................................... .................................................................................................................................................  

 (miejscowość, data)   (podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę medyczną podczas wypoczynku)  
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IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

.......................................... .................................................................................................................................................  

      (miejscowość, data)    (podpis wychowawcy-instruktora)  

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III, IV i VIII karty kwalifikacyjnej w zakresie 
niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.  

.......................................... .................................................................................................................................................  

 (data)     (podpis rodzica lub opiekuna)  

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE OOH GROUP SP. Z O.O. 

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu kolonii/obozu i podporządkowania się zaleceniom i 
wskazówkom wychowawców.  

2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości: paszport (na wyjazdy zagraniczne) lub 
legitymację szkolną (imprezy krajowe).  

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe w tym pieniądze oraz rzeczy 
pozostawione przez uczestników podczas trwania wypoczynku oraz w środkach transportu.  
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4. Podczas trwania wypoczynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających oraz 
picia kawy i napojów energetycznych (RED BULL, TIGER itp.) . Nieprzestrzeganie w/w spowoduje wydalenie uczestnika z 
wypoczynku i odesłanie na koszt rodziców (opiekunów) do domu.  

5. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody umyślnie wyrządzone przez uczestnika 
podczas podróży lub pobytu na wypoczynku: 

* zniszczenia mienia obozowego lub/i ośrodka LOK Jastarnia  

* zagubienia zniszczenia materiałów edukacyjnych w tym: książek, gier, sprzętu sportowego 

* zgubienia, zniszczenia przedmiotów pożyczonych od współobozowiczów. 

6. Organizator ma prawo w przypadkach uzasadnionych (zagubienie, kradzież) do przeszukania bagażu oraz rzeczy 
osobistych Uczestnika obozu.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa na kolonii/obozie dziecka i zobowiązuję się oraz dziecko do 
ich przestrzegania.  

.......................................... .................................................................................................................................................  

            (podpis rodzica lub opiekuna)  

Wyrażam zgodę na przysyłanie materiałów reklamowych związanych z imprezami turystycznymi organizowanymi przez 
OOH Group sp. z o.o.  

.......................................... .................................................................................................................................................  

(podpis rodzica lub opiekuna)  

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA  

Miejscowość………………………………………………….………………, dn. …………………………..………………..….. 2014 r.  

Matka/Opiekun Prawny ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………..  

Ojciec/Opiekun Prawny ……………………………………….…………….…………………………………………………………………………………………  
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(imię i nazwisko obojga rodziców/ prawnych opiekunów)  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas obozu żeglarskiego, zajęć 
żeglarskich, konkursów i uroczystości organizowanych przez OOH Group oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 
umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Out Of Home, na fanpage OOH.ŻEGLARZE.  

Ponadto zgadzam się na udostępnianie zdjęć na płycie CD/DVD innym rodzicom oraz na potrzeby dokumentacji projektu 
„Pomorskie Dobry Kurs na Edukację”.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu 
promocji działań związanych z realizacją projektu oraz w celi promocji OOH Group sp. z o.o.  

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe podane w karcie kwalifikacyjnej (imię, nazwisko, Pesel oraz 
miejsce zamieszkania) wykorzystane zostaną do zawarcia przez OOH Group ubezpieczenia na rzecz mojego dziecka.  

 

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

(imię/imiona i nazwisko dziecka , klasa)  

Podstawa prawna:  

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);  

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).  

..…………………..……………………………………………….…..  

..………………………………………………….…………………….  

(czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów) 
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