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Biuro Turystyczne PROM  

ul. Bajana 15/26, 54-129 Wrocław 

www.wycieczkiszkolne.wroclaw.pl 

bt@wycieczki-szkolne.com 

Adres biura: ul. Władysława Jagiełły 3/64 

 

 

 

 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 
 

1. Forma placówki wypoczynku: obóz dla dzieci i młodzieży szkolnej 

 

2. Kraj/ miejscowość: Włochy/ Rimini  

 

3. Czas trwania: 03.07 – 13.07.2015 r. 

 

II. WNIOSEK O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU  
 

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

 

2.Data i miejsce urodzenia ...................................................... PESEL ................................................. 

 

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

 

4.Nazwa i adres szkoły .............................................................................................. klasa .................. 

 

5.Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku  

 

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

 

6. Tel. kontaktowe .................................................................................................................................  

 

7. Adres e-mail:……………………………………………………………………………………….. 

 

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi 

warunkami uczestnictwa,  zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie 

podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych 

osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz 

ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, 

poz. 883). 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                   Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 
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III. UWAGI LUB POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

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

 

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

 

IV. INFORMACJA RODZICÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA  
 

(np. na co dziecko jest uczulone?  jak znosi jazdę samochodem? czy przyjmuje stale leki? w jakich 

dawkach i na jakie schorzenia? czy nosi aparat ortopedyczny lub okulary? czy potrafi pływać?) 

 

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

 

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

 

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

 

Stwierdzam, że podałam (em)  wszystkie  znane  mi  informacje  o dziecku, które mogą pomóc         

w zapewnieniu właściwej opieki i sposobu leczenia w czasie jego pobytu  w placówce wypoczynku. 

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, 

operacje.  

              

 

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

Miejscowość i data                                                                   Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

V. INFORMACJA LEKARZA O STANIE ZDROWIA DZIECKA  

 

1. Czy dziecko może być uczestnikiem wypoczynku  …………………………………….................. 

 

2. Informacja o stanie zdrowia …………………………………………………………..................... 

 

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

 

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

 

3. Przeciwwskazania ………………………………………………………………………................. 

 

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

 

 

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

Miejscowość i data                                                                   Podpis lekarza 

 

VI. INFORMACJA O DZIECKU WYCHOWAWCY KLASY 

 

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

 

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

  

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

Miejscowość i data                                                                   Podpis wychowawcy 
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VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU 
 

1. Dziecko przebywało na ..................................................................................................................... 

 

od dnia ............................................................... do dnia ...................................................................... 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                   Podpis kierownika placówki 

 

 

VIII. INFORMACJA LEKARZA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W TRAKCIE 

POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU 

 

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

 

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

 

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka. 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                   Podpis lekarza 

 

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA NA OBOZIE MŁODZIEŻOWYM 

 

1. Uczestnik koloni (obozu) zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach 

organizowanych przez wychowawców, stosować się do regulaminów kolonii (obozu) i ośrodka 

oraz do poleceń wychowawców. 

2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, przybory toaletowe 

itp.). 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe 

uczestników. 

4. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości (paszport, a na 

wypoczynek krajowy książeczkę zdrowia i legitymację szkolną). 

5. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego naruszenia 

regulaminu kolonii (obozu), uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny 

(rodziców lub opiekunów). 

6. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

podczas pobytu na kolonii/obozie. 

7. Niniejsze warunki są integralną częścią umowy. 

 

 

 

Dane do przelewów: 

 

Rachunek bankowy: mBank 49 1140 2004 0000 3502 7149 1760 

Tytuł wpłat: Obóz Włochy, imię i nazwisko uczestnika 
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