
STOWARZYSZENIE INSTRUKTORÓW I TRENERÓW KAJAKARSTWA
ul. Goplańska 29/132, 02-954 WARSZAWA, NIP 5242586118  REGON 140356205

e-mail biuro@sitk.pl
 konto w PKO BP 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310

KARTA UCZESTNIKA
V Kozienickiej Szkółki Kajakowej, w dniach 26.06-08.07.2015 r.

WNIOSEK  RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Prosimy o przyjęcie na zajęcia naszego dziecka:

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

2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………..

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

4. PESEL ……………………………………………………...………………………………….…………..

5. Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………………………....

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

6. Adresy rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na obozie:

matka/opiekunka (imię i nazwisko)………………………………………………………………………..

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

telefony…………………………………………………………………………… ………………………

ojciec/opiekun (imię i nazwisko) …………………………………………………………………….……

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

telefony…………………………………………………………………………… ………………………

7. Oddział NFZ ……………………………………………………………………………………………….

8. Dolegliwości  i  objawy  występujące  u  dziecka  (właściwe  podkreślić):

omdlenia, drgawki z utratą przytomności, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi, częste wymioty,

krwotoki z nosa, ataki duszności, przewlekły kaszel, szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, bóle

stawów, lęki nocne, moczenie nocne, inne (wymienić)........………….…………………………………...

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

9. Przebyte  choroby  (właściwe  podkreślić  i  podać  rok):  żółtaczka  zakaźna  ………….…..  dur  (tyfus)

…........…... błonica ……………. inne choroby zakaźne…………………………………………………

zapalenie  nerek  ………………..  zapalenie  wyrostka  robaczkowego  ………………  zapalenie  ucha

………………...  częste  anginy  ………….  cukrzyca  …………  padaczka  ………  inne

choroby……………………………………………………………………………………………………

10. Czy w ciągu ostatniego roku dziecko było w szpitalu: tak/nie – podać powód…………………….….

………………………………………………………………………………………..…………………….
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11. Pokarmy, napoje, leki, kosmetyki, na jakie dziecko jest uczulone..............................................................

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

12. Czy dziecko otrzymało surowicę (jaką, kiedy) ………………………………………………………..

13. Jak dziecko znosi jazdę samochodem: dobrze/źle

14. Wzrost …………………….… waga …………………....

15. Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka: 

Czy przyjmuje przepisane na stałe leki – w jakich dawkach ?

Czy uległo w ostatnim roku wypadkom, w tym zatruciom pokarmowym lub zakażeniom ?

Czy nosi okulary lub aparaty ortodontyczne ? 

Jak reaguje na ukąszenia komarów, muszek, pszczół, os, kleszczy i innych owadów?

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

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

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

Uwaga: Informacje, które nie mieszczą się w Karcie Uczestnika należy do niej załączyć.

Oświadczamy, że podaliśmy wszystkie znane nam informacje i fakty o stanie zdrowia dziecka, które mogą
pomóc w ratowaniu jego życia i zdrowia oraz zapewnić należytą opiekę w czasie pobytu na zgrupowaniu.
Dziecko  posiada/nie  posiada  umiejętność  pływania.  W  razie  zagrożenia  jego  życia  lub  zdrowia
wyrażamy zgodę na leczenie szpitalne, zabiegi operacyjne i diagnostyczne. 
Z regulaminem szkółki kajakowej zapoznaliśmy się i naszego podopiecznego.

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

               miejscowość, data  

………………………………………………………..

podpisy  (imię i nazwisko)  matki i ojca lub opiekunów
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