6. Inne uwagi o zdrowiu
dziecka .....................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne,
zabiegi diagnostyczne, operacje.
STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM(AM) WSZYSTKIE ZNANE MI
INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU
MU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU NA OBOZIE.
data

ZGŁOSZENIE A
Imię i nazwisko ojca/matki (opiekuna):

Mail:

Adres zamieszkania:

Telefon:

podpis ojca/matki (opiekuna)

II. INFORMACJE O UBEZPIECZENIU.
Legitymacja ubezpieczeniowa dziecka lub rodzica, w której wpisane jest
dziecko:
Seria i nr legitymacji

STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO
"ZAWISZA"
Federacja Skautingu Europejskiego

Zgłaszam udział mojego syna
Imię i nazwisko uczestnika:
Data i miejsce urodzenia:

Drużyna: 3. Drużyna Krakowska

Kto wydal i kiedy
W niżej wymienionym obozie organizowanym przez SHK-Z-FSE:
Charakter obozu/imprezy:
Obóz zimowy

Nr PESEL

Kasa Chorych

Tedfg Termin:
10-13 II 2011

Miejsce:
Koszt:
Podstolice
70 zł
II.
1. Termin wpłaty zaliczki (25zł) - 21 I 2012
2.Termin zdania Karty zgłoszenia i pełnej odpłatności za uczestnictwo na
obozie (imprezie) - 10 II 2011r.

Skauci Europy

Skauci Europy

III. Znam i akceptuję warunki obozu w zakresie:
1) opieki instruktorskiej (w tym akceptuję wynikający z metodyki harcerskiej
udział syna/córki w samodzielnych zadaniach zastępu lub indywidualnych);
2) noclegów i wyżywienia;
3) charakteru zajęć i dyscypliny uczestników;
4) ekwipunku i wyposażenia osobistego uczestników;
5) kosztów uczestnictwa.

IV. Komenda obozu (imprezy) może kontaktować się z rodzicami
(opiekunami) uczestnika pod adresem jak na odwrocie lub:
Lp.
Termin
Adres (ewentualnie nazwisko)
Telefon

.........................................................
Miejscowość, data

.......................................
Podpis ojca/matki (opiekuna)

Wypełnić w razie potrzeby:

Proszę o zwolnienie syna/córki z obozu
od dnia ................................................................................................

ZGŁOSZENIE B
I. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU.

1. Przebyte choroby* (podać, w którym roku): odra.....................,
ospa wietrzna ........................., różyczka ......................................,
świnka..............................., szkarlatyna.........................................,
żółtaczka zakaźna......................................., choroby nerek (jakie?)
....................................................................., choroba reumatyczna
................................................., astma ............................................
padaczka ................................................................ , inne choroby
........................................................................................................
2. U dziecka występowały w ostatnim roku, lub występują obecnie*:
drgawki, utraty przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, częste
bóle głowy, lęki nocne, trudności w zasypianiu, tiki, moczenie nocne,
częste bóle brzucha, wymioty, krwawienie z nosa, przewlekający się
kaszel (lub katar, anginy), duszność, bóle stawów, szybkie męczenie się,
niedosłuch, jąkania i inne ..............................................................................
........................................................................................................................
3. Dziecko jest uczulone: tak, nie (podać na co, np. nazwa leku, rodzaj
pokarmu):..................................................................
4. Dziecko nosi*: okulary, aparat ortopedyczny, wkładki ortopedyczne,
ma podwyższony obcas buta, inne
aparaty ...........................................................................................................

Powrócić może samodzielnie.

Zostanie odebrany/a przez:

zażywa stale leki (jakie?, z jaką częstotliwością?)
………………………………………………………………………
………………......................................................................................
5. Jazdę samochodem, pociągiem znosi*: dobrze, źle.
6. Daty szczepień przeciw tężcowi: …………………………….

Podpis ojca/matki (opiekuna)

Podpis ojca/matki (opiekuna)

*) właściwe podkreślić

Skauci Europy

Skauci Europy

