
KARTA KWALIFIKACYJNA  
UCZESTNIKA PÓŁKOLONII 2015  

 
 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 
1. Forma wypoczynku – bezpłatna półkolonia letnia, zajęcia od poniedziałku do 

piątku w godzinach: od 9.00 do 17.00 w tym dwa posiłki dziennie.  
2. Adres:  Aeroklub Jeleniogórski 

ul. Łomnicka-Lotnisko 
58-500 Jelenia Góra 
tel. (75) 752 60 20, fax: (75) 752 37 01 

         e-mail: aeroklubjg@jg.home.pl  
 

3.   Termin wypoczynku: turnus nr ........... trwający od ................... do .................. 
 

II.  WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O PRZYJECIE DZIECKA NA 
WYPOCZYNEK: 
1. Imię i nazwisko dziecka ....................................................................................... 

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

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

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

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

..................................................................................................klasa ................... 

5. Adres i telefon rodziców dziecka ......................................................................... 

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

III.  INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNKÓW) O STANIE ZDROWIA 
DZIECKA: ( np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, 
czy nosi okulary lub aparat ortodontyczny) 

 

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

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

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

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

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

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

 
Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą 
pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie trwania wypoczynku. 
 
 
............................       ............................................ 
             (data)                    (podpis rodzica/opiekuna) 



Regulamin półkolonii letnich na Górze Szybowcowej 
 

1. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 na Górze 

Szybowcowej, w tym czasie dzieci mają zapewnioną opiekę pedagogiczną. 

2. Pobyt dziecka na półkolonii jest bezpłatny (koszty pokrywa Urząd Miasta Jeleniej Góry). 

3. Dziecko ma zapewniony transport (2 razy dziennie). Wyjazd rano o 8.45 z parkingu pod 

Kauflandem, 8.55 przystanek MZK koło Gimnazjum Nr 3 na Grunwaldzkiej. Opieka nad 

dziećmi w trakcie transportu przy wsiadaniu, w autobusie oraz przy wysiadaniu. Potem 

odpowiedzialność przejmują rodzice (opiekunowie prawni). 

4. Jeżeli rodzic chce przywozić dziecko osobiście, pozwolić na powrót z inną osobą dorosłą lub 

samodzielnie, musi o tym poinformować na piśmie. 

5. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci odpowiedzialni są rodzice. 

6. Wartościowe rzeczy (komórki, tablety, mp3, pieniądze i inne wartościowe przedmioty) 

przynoszone są  przez dzieci na własną odpowiedzialność. Pracownicy lotniska nie 

odpowiadają za uszkodzenie lub kradzież tych rzeczy. 

7. W sytuacji, kiedy dziecko łamie zasady, nie reaguje na upomnienia wychowawców, zagraża 

bezpieczeństwu swojemu lub innych uczestników, wychowawca informuje telefonicznie 

rodziców. W wypadku powtórzenia się zdarzenia dziecko może być wykreślone z listy 

uczestników, a rodzic zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko. 

8. Rodzice zaopatrują też  dziecko w wystarczającą ilość wody oraz nakrycie głowy w razie 

upałów. 

9. Wszelkie zatajone lub fałszywe informacje (stan zdrowia, adres, posiadane orzeczenie lub 

inne) mogą skutkować przeniesieniem kosztów za pobyt dziecka na rodzica. 

10. Ostateczną decyzję o locie samolotem podejmują wychowawcy i pracownicy lotniska (jest to 

forma nagrody). 

Zapoznałe(a)m się z regulaminem i akceptuję zasady obowiązujące na półkolonii w Aeroklubie 
 
 
                            ........................................... 
                                  (czytelny podpis rodzica) 

 

Transport na półkolonie (podkreślić właściwą opcję): 

1. Dziecko będzie przywożone i odwożone przez rodzica. 
2. Dziecko będzie przywożone i odbierane przez inna osobę dorosłą  

Upoważniam Pana/ią .............................................................. legitymującego/ą się dowodem 

osobistym seria/numer ................................................................................. do odbioru mojego 

dziecka z półkolonii. 

3. Dziecko będzie korzystało z autobusu: 
a. przystanek na Zabobrzu (Kaufland) 
b. przystanek na Grunwaldzkiej         

                                                     ........................................................................ 
                 czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 


