
Wakacyjne Spotkanie Młodzieży Pijarskiej 
Nitra, 1–7 lipca 2019 

 
 
 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA 
 

I. INFORMACJE O WYJEŹDZIE 

 
1. Organizator: Polska Prowincja Zakonu Pijarów; 31-015 Kraków; ul. Pijarska 2 
 

2. Adres placówki: Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského; Piaristická 6, Nitra (Słowacja) 

3.  Koszt wyjazdu: 75 EURO + 250 PLN 
  

 

II.   UCZESTNIK 
 

1. Imię i nazwisko   …………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

2.     

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

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

4. Numer telefonu (kom.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

5. Seria i numer dokumentu (paszportu bądź dowodu osobistego) ……………………………………….…………………………………… 

6. Numer karty EKUZ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

7. Rodzice (Opiekunowie): (imię ojca) ……………………………….…………………      (imię matki) ……………….……………………….…………       

8. Adres przebywania rodziców (opiekunów) podczas pobytu na wyjeździe: …………….…………………………….……… 

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

9. Nr telefonu do rodziców (opiekunów) …………….………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

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

                     miejsce, data                          podpis rodzica lub opiekuna 

 
III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA   

            (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy  przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach) 

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

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

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

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

 
 

IV. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA WYJAZDU  

           (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu) 

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

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

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

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

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

 
 

PESEL            



V. REGULAMIN  

 

1. Uczestnik ma prawo i obowiązek udziału we wszystkich zajęciach programowych. 

2. Uczestnik jest zobowiązany: przestrzegać niniejszy regulamin, posiadać ważny paszport lub dowód osobisty, 

posiadać niezbędny ekwipunek (odpowiednie ubrania, śpiwór, przybory toaletowe, itp.), utrzymywać porządek w 

miejscu zakwaterowania, wypełniać polecenia kadry, wypełniać powierzone zadania. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe i inne pozostawione przez 

uczestników podczas pobytu i w środkach transportu. 

4. Uczestnikowi zabrania się: zakupu, posiadania oraz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów 

posiadania i zażywania środków odurzających. 

5. Uczestnik (jego rodzice i opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas 

podróży lub w miejscu pobytu. 

6. W przypadku poważnego naruszenia reguł wypoczynku uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a 

po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony na koszt własny rodziców bądź opiekunów. W takim 

wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać go w ciągu 48 godzin. 
 
 
 

VI. DEKLARACJA UCZESTNIKA 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wyjazdu. Akceptuję jej religijny charakter, zobowiązuję się do 

przestrzegania regulaminu i uczestniczenia we wszystkich zajęciach proponowanych przez organizatorów 
 

 

………………………………………………… 
Miejscowość 

………………………….. 
Data 

……………………………………….. 
Podpis uczestnika 

 

 

VII. ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 
 

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyjeździe: 

  a) Informuję, że zapoznałem/am się z regulaminem i harmonogramem wyjazdu i go akceptuję. 

  b) Biorę odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez moje dziecko, wynikające  

z nieprzestrzegania regulaminu. 

  c) Stwierdzam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na jego udział w wyjeździe, a w razie wypadku lub 

choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne oraz na dojazd do ośrodka zdrowia 

prywatnym środkiem transportu. 

  d) Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu. 

 

………………………………………………… 
Miejscowość 

………………………….. 
Data 

……………………………………….. 
Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 


