KOLONIJNA KARTA DZTECKA
Adres plac6r.vki: DOM WCZASOW DZIECI{CYCH W WYGONINIE
83-430 STARA KISZEWA
'felefon kontaktowe dla rodzicou,: 58/687-63-67
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Czas tnvania wypoczynku...
.
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-

l. wNrosEK RoDzrcow (oPrEKUNow) o SKIEROWANTE DZTECKA NA
PLACOWKq WYPOCZYNKU
l. hnig i r.razwisko dziecka
2.|)ala i miejsce r.rrodzenia..
..........3.PESEL..
4. Adres zamieszkania ..............
5. l'clefon kontaktowy
.................6.E-mail.
7. Nazwa i adres szkoiy.......
.8.K1asa.....
9. Imiona i nazwiska rodzicriw (opiekunow)

iO.Adres rodzicow (opiekunow)
1

l.

w

czasie pobytu dziecka

OSwiadczenie rodzictiw dotycz4ce ew. wystawienia faktury
lmig i nazlvisko

w

plac6wce wypoczynku.

VAT bez podpisu odbiorcy.

Doklad ny ad res za m ieszkania

Telefon

Nr NIP

0iciec

bniekun)
Matka
(ortipkun)

(podpis ojca, matki lub opiekuna)

(m ie.jscor.l,oSc, data)

II.

TNFORMACJA RODZTCOW (OPIEKUNOW) O STANIE ZDROWIA

DZIECKA
Drogi rodzicu wypelniajqc dokladnie tq
dzialufi gdy Twoje dziecko utchoruje.

czgSd

karty, umoiliwiasz nam pocljgcie wluiciwych

1. Proszg podkreSlid dolegliwoSci i objawy kt6re wystgpuj4 u dziecka:
onrdlenic, drgawki z utratE przytomnoSci, czgste bole glowy, zaburzenia r6wnowagi,
czgste wyrlioty. krwotoki z nosa, ataki duszno5ci, przewlekly katar, szybkie mgczenie sig,
b6lc brzucl-ra, bole staw6w, lgki r-rocne, rnoczenie noone, inne..

2,l>rzebyte choroby zakaine: Zoltaczka, roZyczka, ospa, odra,
3. Proszg poclkreSlid choroby kt6re wyst4pity u dziecka: zapalenie nerek, zapaleme
wyrostka robaczkowego, zapalenie uszu, 'zapalente pluc, zapalenie oskrzeli, cukrzyca
padacz.ka. swinka, angina*
. . . ., grypa*
alcrgia/rodzaj alergii, przy.imowane dawki lek6w/.
* Podaj

czqstotliwoSi wystgpowania
4. Zlamania koriczyn
5. Czy dziccko w ostatnim roku przebywalo w szpitalu/podad powridi.

6. Na jakie pokarmy, leki dziecko jest uczulone

'...

7. JazrJg samochodern znosi: dobrze 2le
8. Nosi: okulary. aparat ortodontyczny
9. Inne informacje
podpis rodzica lub opiekuna

W RAZIE POTRZEBY ZAGROZENIA ZYCIA DZIECKA ZGADZAM SIE NA JEGO
LECZENIE SZPITALNE. ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE, OPERACJE. SI'WIERDZAM"
Z.E poonrAM (LEM) wszysrKrE zNANE MI INFORMAcJE o DZIECKU. KT6RI.
MOG,{ W ZAPEWNIENIU WLASCIWE.I OPIEKI W CZASIE POBY'|L] DZIECKA W
PLACOWCE WYPOCZYNKU.

(miejscowoSi, data)

(podpis ojca. rratki lub opiekuna)

III.

INFORMACJE PIELqGNIARKI O SZCZEPIENIACH
blonnica....
Szczepienia obronne (podai rok): tEzec.

dur............

(miejscowoSi.

data)

(podpis pielqgniarki)

IV.

INFORMACJA O DZIECKU WYCHOWAWCY KLASY
(w przypadku braku mozliwoSci uzyskania opinii wychowawcy klasy wypelnia rodzic

lr"rb

opiekurn)

(rriejscowoSc. data)

(podpis wychowawcy lub rodzica-

opiekuna)

V.

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU DZIECKA
w PLACOWCE WYPOCZYNKU)
(dane o zachorowaniach, urazach. leczeniu itd.)

Organizator informuje rodzicriw o leczeniu ambulatoryjnym Iub hospitalizacji dziecka.

(rniejscowoSi. data)

(podpis lekarza lub pielggniarki plac6wki
wl,poczynku)

