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KARTA KWALIFIKACYJNA  

NA WAKACYJNE PÓŁKOLONIE DLA WROCŁAWSKICH DZIECI I MŁODZIEŻY Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2022 ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ POTRAFIĘ POMÓC NA 
RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI ROZWOJOWYMI, W RAMACH POWIERZENIA 

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ URZĄD MIASTA WROCŁAWIA 
 

Miejsce wakacyjnych półkolonii: 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci przy ul. Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu 

 

Terminy półkolonii: (proszę zaznaczyć tylko jeden termin) 

 04 – 15.07.2022 w godz. 07:00 – 16:00  

 18 – 29.07.2022 w godz. 07:00 – 16:00 
 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA OBIAD (zupa i drugie danie) ORAZ NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO WODY 

 

1) DANE DZIECKA:  

Imię i nazwisko 
 

 

Data urodzenia              

Adres zamieszkania 
 

 
 
 

Rodzaj 
niepełnosprawności/stopień 
niepełnosprawności 

 

Adres szkoły podstawowej, 
przedszkola, innej placówki 
oświatowej 

 

 

2) DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 
 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 
Imię i Nazwisko 
 

  

Telefon kontaktowy 
 

  

Adres email 
 

  

Adres zamieszkania 
 

 
 
 

 

Miejsce pracy  
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3) Informacje o stanie zdrowia dziecka, które uwzględnią możliwości i potrzeby: (np. na co jest uczulone, czy przyjmuje 
leki, czy nosi okulary lub aparat ortodontyczny itp.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

a) ważne informacje o zdrowiu dziecka (indywidualna dieta) 

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

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

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

b) ważne informacje o zachowaniu dziecka (np. sposób reagowania w warunkach stresowych i inne) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Inne informacje niezbędne do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego pobytu dziecka na wakacyjnych 

półkoloniach (np. osoby uprawnione do odbiory dziecka) 

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

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

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

5) W jakich godzinach dziecko będzie przyprowadzane na półkolonie? 

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

 

Załączone dokumenty: 

  Orzeczenie o niepełnosprawności 
  Oświadczenie o czynności zawodowej ze wskazaniem miejsca pracy przez rodziców/opiekunów uczestnika półkolonii. 
 

Ja niżej podpisany: 

        Oświadczam, że podałem/am wszystkie informacje do zapewnienia mojemu dziecku prawidłowego i bezpiecznego 
pobytu podczas trwania wakacyjnych półkolonii. W nagłej potrzebie np. wystąpienia objawów chorobowych lub innych 
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka, po otrzymaniu informacji od opiekuna zobowiązuję się do 
natychmiastowego przybycia w celu odebrania dziecka z zajęć. 

           Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wakacyjnych półkolonii i go akceptuję.  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

Wrocław, dnia ……………………..          ……….………..…………………………………….  ……….………..……………………………………. 

                                                                          podpis rodzica/opiekuna prawnego                              podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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       Niniejszym udzielam zgody Fundacji „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami 
Rozwojowymi, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław, nieodpłatnego prawa 
wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z wizerunkiem mojego dziecka, zarejestrowanych podczas wakacyjnych 
półkolonii zorganizowanych  przez  ww. Fundację. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 
wykonanych zdjęć i filmów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu promowania działalności Fundacji 
„Potrafię Pomoc”. Zdjęcia mogą być wykorzystywane w szczególności na oficjalnej stronie internetowej  
www.potrafiepomoc.org.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook zarządzanym przez Fundację 
https://www.facebook.com/FundacjaPotrafiePomoc/, mediach i materiałach drukowanych. Wizerunek dziecka nie 
może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka.  
 

 

Wrocław, dnia ……………………..          ……….………..…………………………………….  ……….………..……………………………………. 

                                                                          podpis rodzica/opiekuna prawnego                                      podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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REGULAMIN ORGANIZACYJNY WAKCYJNYCH PÓŁKOLONII DLA WROCŁAWSKICH DZIECI I MŁODZIEŻY  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2022 

 

I. ORGANIZACJA 

 1. Półkolonia zapewnia wypoczynek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku od 2,5 lat do 24 

lat mieszkających we Wrocławiu i/lub uczęszczających do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół policealnych). 

2. Projekt jest realizowany przez Fundację „Potrafię Pomóc” Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Z Wadami 

Rozwojowymi z siedzibą we Wrocławiu (54-130), przy ul. Horbaczewskiego 24, KRS: 0000303590,  

NIP 899-264-29-28, REGON 020747657, e-mail: sekretariat@potafiepomoc.org.pl, dalej Fundacja.  

3. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Wrocław.  

II. UCZESTNICTWO 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mieszkających we Wrocławiu 

i/lub uczęszczających do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z 

wyłączeniem szkół policealnych). 

2. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 2,5 lat do 24 lat. 

3. Zgłoszenia przejmowane są drogą mailową na adres: projekty@potrafiepomoc.org lub osobiście w 

siedzibie fundacji przy ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław  

4. W celu zgłoszenia dziecka na listę uczestników należy wypełnić Kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenia. 

5. Wypełnienie Karty kwalifikacyjnej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Półkolonii.  

6. Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony www.potrafiepomoc.org.pl oraz w biurze projektów fundacji. 

7. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka/ uczestnika półkolonii do budynku 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci przy ul. Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu 

8. Za szkody wyrządzone przez dziecko/ uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.  

9. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego informowania Organizatora o nieobecności dziecka na 

półkolonii pod numerem telefonu 603388811 lub mailowo projekty@potrafiepomoc.org 

III. TERMINY I MIEJSCE 

1. I turnus Półkolonii odbywa się w terminie 04 lipca – 15 lipca 2022 r., II turnus w terminie 18 lipca – 29 lipca 

2022 r. 

2. Program zajęć będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 16.00.  

3. Półkolonie odbywają się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Wyjątkowych Dzieci przy ul. 

Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu. 

 

 

mailto:projekty@potrafiepomoc.org
http://www.potrafiepomoc.org.pl/
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VI. KADRA PEDAGOGICZNA 

1. Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 

( Dz. U. poz.452).  

2. Opiekunowie – wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z 30 marca 2016r, w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U. poz.452).  

3. Na dwóch opiekunów przypadać będzie maksymalnie 5 uczestników. 

4. Obowiązki wychowawcy:  

• zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;  

• poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;  

• prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku,  

• opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;  

• organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;  

• realizacja programu;  

• sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanych w grupę w zakresie higieny, zdrowia, 

wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;  

• zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanych w grupę;  

• prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.  

5. Wychowawca ma prawo:  

• zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg Kierownikowi Półkolonii  

• zgłaszania kierownikowi Półkolonii problemów wychowawczych z Uczestnikami.  

6. Obowiązki kierownika:  

• kierowanie wypoczynkiem;  

• opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji;  

• ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku;  

• kontrola wykonywania obowiązków przez wychowawców;  

• zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu 

ponownego przekazania rodzicom;  

• nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;  

• nadzór nad realizacją programu;  

• podział uczestników wypoczynku na grupy.  

VII. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKOM PÓŁKOLONII W CZASIE PANDEMII 
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1. Uczestnicy wypoczynku są zdrowi, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o stanie 

zdrowia uczestnika przez rozpoczęciem półkolonii. 

2. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich 

dziecka niepokojących objawów.  

3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 

rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału 

w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika 

wypoczynku.  

4. Rodzic wyraża zgodę na codzienny pomiar temperatury przez pracownika półkolonii.  

5. Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki 

bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).  

6. Pracownicy i uczestnicy półkolonii mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem 

i wodą.  

7. Dozownik z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych 

jest w widocznym miejscu.  

8. Dezynfekcja blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

9. Organizator zapewnia regularne wietrzenie, sprzątanie i dezynfekcję sal.  

10. Organizator zapewnia codzienną dezynfekcję pomieszczeń sanitarnych.  

11. Organizator zapewnia, że program półkolonii będzie realizowany w miejscach zapewniających 

ograniczony kontakt z osobami trzecimi.  

VIII.INNE 

1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub zniszczone przez uczestników podczas półkolonii.   

3. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

4. Dziecko - uczestnika półkolonii można zwolnić z zajęć i opieki tylko za zgodą wychowawcy na podstawie 

pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów.  

5. Kwestie nieujęte w regulaminie są regulowane zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.  

6. W trakcie trwania półkolonii, tj. w godzinach 7:00-16:00 nie może odbywać się inne wsparcie finansowane 

ze środków publicznych. 

 


