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Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji 
i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. (poz. 1548) 

                                 КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА УЧАСНИКА ВІДПОЧИНКУ 
  

I. Інформація про відпочинок 

 1.  Форма відпочинку1)   
  

  табір з цілодобовим перебуваням ( kolonia ) 
  зимовий   
  табір ( obóz ) 
     кемпінг   
  денний табір 
  інша форма відпочинку………………………………………  
                (прошу подати форму)  
  

  
2. Термін відпочинку ............................... – ........................................  
  
3. Адрес відпочинку, місце розташування відпочинку 

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

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

Маршрут пішохідного відпочинку2)  

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

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

Назва країни у випадку відпочинку організованого за кордоном………………………………………………  
  

  
 ............................................................                                       .........................................................................  
 (місце, дата)                                 (підпис організатора відпочинку)  
  

 
II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА ВІДПОЧИНКУ 

  
1. Імя ( імена) і прізвище дитини 

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

2. Імена і прізвище батьків 

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

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

3. Дата народженя дитини  

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

4. Номер PESEL учасника відпочинку     

                      

5. Адрес проживаня ……………………………………………………………………..………………………..  

6. Адрес проживаня або перебуваня батьків3)  

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

…………………………………………………………………………………………………………………….....  
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7. Номер  телефону  батьків  або  особи   вказаної  повнолітнім  учасником  відпочинку  в  період   

відпочинку 

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

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

8. Інформація  про  спеціальні  освітні  потреби  учасника  відпочинку  повязані  з   інвавалідністю 

проблемами психологічного, психічного  та  іншого  характеру  щодо  пербування  в  суспільстві 

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

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

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

9. Важливі дані про стан здоровя учасника відпочинку психофізілогічний розвиток і призначену дієту  

( наприклад : до чого є чутливим, як переносить їзду автомобілем, чи приймає стало ліки і в яких дозах, чи 

носить ортодонтичний апарат або окуляри) 

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

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

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

  

Про профілактичні щеплення (разом з поданням року або наданням медичної книжки з актуальним записом 

щеплень):  

правець ………………………………………………………………………………………………………………… 

дифтерія...……………………………………………………………………………………………………….…… 

тиф ………………………………………………………………………………………………………………….  

інше……………………………………………………………………………………………………………… 

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

  

  

  

  
.....................................                                       …………………….....................................................................  
 (дата)                                  (підпис батьків/повнолітьного учисника відпочинку)  
  

  

 
III. РІШЕНЯ ОРГАНІЗАТОРА ВІДПОЧИНКУ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ УЧАСНИКА ВІДПОЧИНКУ 

ДО УЧАСТІ У ВІДПОЧИНКУ 
  
Вирішено 1):  
  кваліфікувати і направити учасника на відпочинок 
  відмовити у направленні учасника на відпочинок у звязку з 
.....................................................................................................................................................................................  
  
.....................................................................................................................................................................................  
  
.....................................                    .........................................................................  
 (дата)                 (підпис організатора вівдпочинку)  
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IV. ПІДТВЕРДЖЕННЯ  КЕРІВНИКОМ ВІДПОЧИНКУ ПЕРЕБУВАННЯ УЧАСНИКА 

ВІДПОЧИНКУ В МІСЦІ ВІДПОЧИНКУ 
  
Учасник перебував ..................................................................................................................................................  

(адреса місця відпочинку)  
 від (день, місяць, рік) ......................................... до  (день, місяць, рік) ............................................. 
    

  

  
.....................................                                           .........................................................................  
            (дата)                                  (підпис керівника відпочинку)  
  

  

 
V. ІНФОРМАЦІЯ КУРІВНИКА ВІДПОЧИНКУ ПРО СТАН ЗДОРОВЯ УЧАСНИКА 

ВІДПОЧИНКУ В ПЕРІОД ВІДПОЧИНКУ ТАКОЖ ПРО ХВОРОБИ НАБУТІ В ЙОГО ХОДІ  
………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

  
 ............................................................                                 .........................................................................  
 (місце, дата)           (підпис керівника відпочинку)  
  

  

 
VI. ІНФОРМАЦІЯ І СПОСТЕРЕЖИННЯ ВИХОВАТЕЛЯ ВІДПОЧИНКУ , ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ 

УЧАСНИКА 
.....................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

  

  
............................................................               .........................................................................  
 (місце, дата)             (підпис вихователя авдпочинку)  
  

  

 

  

1) Потрібне позначити  „X” 

2) У випадку пішохідного відпочинку 
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3) У випадку неповнолітьного учасника 


