
* niepotrzebne skreślić 

 

 

Royal Rangers Polska 
Szczep 10 Warszawa 

ul. Sienna 68/70, 00-825 Warszawa 
tel. 606 476 476, 

e-mail: k.kowalska@royalrangers.pl 
www.royalrangers.pl; www.royalrangers10.waw.pl 

„Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie”. 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU CZ.II 

 

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Hufca ZHP Chorzów w Kucobach, 46-300 Olesno 

Śląskie; Kucoby 35, telefon : 034 359-78-25 (www.zhpchorzow.pl) 

Czas trwania: od 11.07.2012 do 21.07.2012 
I. Wniosek rodziców o skierowanie dziecka na obóz 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………….…………. 

(imię i nazwisko dziecka – wypełnić drukiem) 

II. Decyzja organizatora: 

postanawia się: 
przyjąć dziecko na obóz za odpłatnością ……………………..zł 

zwolnić dziecko z odpłatności z powodu ……………………………………………………………..  

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

odmówić przyjęcia dziecka na obóz ze względu …………………………………………………… 

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

………………………………… 
(data i podpis)  

III. Potwierdzenie pobytu na obozie  

 
Organizator obozu poświadcza, że dziecko wzięło udział w całym obozie* 

Dziecko opuściło obóz w terminie wcześniejszym* w dniu …………………………………… 

Przebywając na nim ………. dni z powodu: …………………………………………………………. 

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

Uwagi o pobycie: .……………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

…………………………………… 
(data i podpis komendanta) 

IV. Orzeczenie lekarskie 
Po zbadaniu dziecka: 
- wyrażam zgodę na udział dziecka w obozie oraz na piesze wędrówki i kąpiel w basenie 

- nie wyrażam zgody na udział dziecka w obozie 
Dodatkowo wskazuję i zalecam: ……………………………………………………………..………… 

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

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

 
…………………………………… 

(podpis i pieczęć lekarza)    

V. Informacje ogólne 
 

Wzrost……….cm, waga…………….kg, grupa dyspenseryjna…………..……………………….. 

Szczepienia ochronne (podać rok) ospa……………., błonica……………, BCG…………….. 

wzw…………………, polio(typ)…………….., inne………………………………………………………. 

Stan czystości skóry....................................włosów............................................... 

…………………………………… 
(podpis i pieczęć lekarza)    

VI. Pieczęć szkoły poświadczająca  

zbiorowe ubezpieczenie NW 
 

 

 

VII. Informacje o udzielonej w trakcie obozu pomocy lekarskiej 

Zachorowania, urazy, leczenie …………………………………………………………………………… 

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

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

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

………………………….…........................................................................................ 
-wypełnia lekarz podczas wizyty- 

…………………………………… 
(podpis i pieczęć lekarza) 

VIII. Zgoda Rodziców /Opiekunów: 
1. Znam i w pełni akceptuję chrześcijański program Royal Rangers Polska. 
2. Potwierdzam prawdziwość danych, które umieściłem/-am podczas rejestracji na stronie 

www.royalrangers.pl 
3. Potwierdzam, że zapoznałem/ -am się z Regulaminem Obozów Skautowych Royal Rangers 

Polska i w pełni go akceptuję. 

……………………….……………    ………………………………………
 (miejscowość i data)            (podpisy rodziców/opiekunów) 
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