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Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe 
Osób Niepełnosprawnych „START” 

ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok 
 

  

  

 
 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA 
"Obozu szkoleniowo- rehabilitacyjnego mającego na celu nabywanie, rozwijanie                            

i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych" 

 
 
I. INFORMACJE ORGANIZATORA O OBOZIE SZKOLENIOWO- REHABILITACYJNYM 
1. Forma   OBÓZ SZKOLENIOWO- REHABILITACYJNY 
2. Adres 16-300 AUGUSTÓW Hotel Amber Bay ul. Turystyczna 81. 
3. Czas trwania obozu szkoleniowo - rehabilitacyjnego od 15 LIPCA do 22 LIPCA  2015r.  
  
 
……………………………………….                         ............………………………………………...... 
                (miejscowość, data)                                              (podpis organizatora obozu szkoleniowo - rehabilitacyjnego) 
 
 
 
 

II. WNIOSEK O SKIEROWANIE NAOBÓZ SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY 
1. Imię i nazwisko .....................................................  

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

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

    ………………………….…………………   telefon ................. PESEL.................................. 

 
 
………………                                                              …………………………………….  
         (data)                                                                                                                                (podpis)  

 
 

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

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ 
POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE TRWANIA OBOZU.  
 
 
………………                                                              …………………………………….  
        (data)                                                                                                                                  (podpis)  

 
IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym 
wpisem szczepień  
Szczepienia ochronne (podać rok):  
tężec ................................. , błonica ................., dur ........................ inne ..................  
 
………………                                                              ……………………………………….  
  
       (data)                                                                                                                                     (podpis) 
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V. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA  
Postanawia się:  
1. Zakwalifikować i skierować na szkoleniowo - rehabilitacyjny 
2. Odmówić skierowania na obóz szkoleniowo - rehabilitacyjny ze  
 
względu: ..............................................................  
 
 
 
……………                                                                               ………………………………….  
       (data)                                                                                                                                               (podpis) 

 
 

VI. POTWIERDZENIE POBYTU NA ZIMOWYM OBOZIE SZKOLENIOWO - 
     -REHABILITACYJNYM 
Uczestnik przebywał na "Obozie szkoleniowo-rehabilitacyjnym mającym na celu nabywanie, rozwijanie                                     
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych",16-300 
Augustów, Hotel Amber Bay ul. Turystyczna 81.  

 
 
 
……………                                                                    …………………………………………………..  
      (data)                                                                                              (czytelny podpis kierownika  obozu szkoleniowo-rehabilitacyjnego) 

 
 
 

VII. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA W CZASIE TRWANIA OBOZU 
(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)  
 
 
 
……………………           ………………………………………………………………………….……….  
   (miejscowość, data)            (podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę medyczną podczas obozu szkoleniowo  -rehabilitacyjnego)  

 

VIII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY- INSTRUKTORA O PODCZAS TRWANIA 
OBOZU SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNEGO 
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
 
 
……………………                                                  …………………………………………….  
    (miejscowość, data)                                                                                        (podpis wychowawcy - instruktora)  
 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III, IV i VIII karty 
kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
upublicznianie wizerunku podczas trwania obozu przez PSSON "Start", oraz przez PFRON 
(w celach związanych z realizacją "Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym". 
 
 
 
 
……………                                                                ……………………………………….  
      (data)                                                                                                                                         (podpis) 


