
REGULAMIN KOLONII LETNICH DLA DZIECI ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ  

CIECHANOWSKI OŚRODEK EDUKACJI KULTURALNEJ STUDIO 

 
1. Uczestnicy wypoczynku przebywają  i nocują w Ośrodku Wczasowym 
„Gwarek” w Pięknej Górze k. Giżycka, lub poza jego granicami  pod opieką 
wychowawców. 
2. Uczestnicy mają obowiązek: 
a) brać udział w realizacji programu kolonii, zwolnione są jedynie osoby z 
odpowiednimi zaleceniami lekarskimi 
b) podporządkowania się poleceniom wychowawców 

c) zachowania higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w obiekcie 
oraz poszanowania mienia 

d) przestrzegać zasad poruszania się po drogach 

e) przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i innych obowiązujących w 
placówce wypoczynku 

3. Samowolne oddalanie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie poleceń 
wychowawców, posiadanie, przechowywanie i używanie wszelkiego rodzaju 
środków odurzających, wyrobów tytoniowych, alkoholowych (w tym piwa) oraz 
nieprzestrzeganie regulaminu karane będzie natychmiastowym poinformowaniem 
rodziców lub opiekunów prawnych. W takich przypadkach rodzice/prawni 
opiekunowie zobowiązani są od momentu powiadomienia zgłosić się po 
relegowanego z kolonii uczestnika 

4. COEK STUDIO nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy 
wartościowe uczestników, np. telefony, smartfony, aparaty fotograficzne, , 
biżuteria, i inne wartościowe gadżety, itp. 
5. Regulamin stanowi integralną część umowy/zgłoszenia udziału w 
koloniach letnich . 
6.     Z treścią powyższego regulaminu zapoznaliśmy się, przyjmujemy do 
wiadomości  i akceptujemy jego treść. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części 
II, III, IV i VIII karty kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. 
 
........................................                                    ............................................................. 

  (miejscowość, data)                                        (podpis ojca, matki lub opiekuna) 
 
 

 
 

 
                           Ciechanowski Ośrodek Edukacji  Kulturalnej „STUDIO” 

                ul. 17 Stycznia 56 A 

06 – 400 Ciechanów 

tel.570 809 003 

e-mail: kolonie@coekstudio.pl 

 
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 
I. INFORMACJA ORGANIZATORA KOLONII 

 
1. Forma wypoczynku: Kolonia Letnia. 

2. Adres placówki wypoczynku:  Ośrodek wypoczynkowy „Gwarek” Piękna 

Góra 7, 11-500 Giżycko  
 

3. Czas trwania od 01.08.2021r do 10.08.2021r 

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

(miejscowość, data)                                            (podpis organizatora) 
 

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW)  
                    O SKIEROWANIE DZIECKA NA KOLONIE 
 

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

2. Data urodzenia......................................... 
PESEL ......................................................... 
 

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

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

5. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na Kolonii 
tel.......................................................................................................…………….. 
adres e-mail………………………………………………………………………. 
6. Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku  w wysokości 1970 zł 
 
……………………………………. …………………………………… 
Podpis (ojca, matki, lub opiekuna)                  Miejscowość, data 



 
III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

(np. na co dziecko jest uczulone, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach) 

 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
Stwierdzam, że podałam(-em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które 
mogły pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka                       
na zajęciach w ramach kolonii letnich . 
 
 
........................................                                       ............................................................. 

  (miejscowość, data)                                              (podpis rodzica lub opiekuna) 
 

IV. INFORMACJA PIELĘGNIARKI O SZCZEPIENIACH 

 
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec............, błonica ............., dur ............, inne............... 

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

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

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

  (miejscowość, data)                                              (podpis rodzica lub opiekuna) 
 

V. INFORMACJA O DZIECKU WYCHOWAWCY KLASY 

(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy  
– wypełnia rodzic lub opiekun) 

 

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

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

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

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

. 
 
.......................................                                   ............................................................. 
  (miejscowość, data)                          (podpis wychowawcy/rodzica lub  opiekuna) 

VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 
 

Postanawia się: 
1. Zakwalifikować i skierować dziecko do udziału w Kolonii  
2. Odmówić skierowania dziecka na kolonie letnie  ze względu ................................ 
.................................................................................................................................................. 
 
.......................................                                         ........................................................... 
            (data)                                                        (podpis kierownika Kolonii) 
 
 

VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA KOLONIACH 
LETNICH 

Dziecko przebywało na 
....................................................................................................... 
od dnia .............................................. do dnia ................................................... 20.... roku 

 
.......................................                                         ........................................................... 
            (data)                                                        (podpis kierownika kolonii.) 
 

 

VIII. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA  
W CZASIE POBYTU NA KOLONIACH LETNICH  

(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu, itp.) 

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

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

.................................................................................................................................................. 
 
.......................................                                         ........................................................... 
  (miejscowość, data)                                           (podpis kierownika kolonii.)) 
 
 

 
IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY O DZIECKU 

PODCZAS POBYTU NA KOLONIACH LETNICH W COEK STUDIO 

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

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

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

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

 

.......................................                                         ........................................................... 
  (miejscowość, data)                                           (podpis wychowawcy ) 


