
WNIOSEK NA TURNUS REHABILITACYJNY - MRZEŻYNO 2020 

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI) 

UCZESTNIK 1 (Dziecko biorące udział w terapii) 

Nazwisko i imię dziecka 
  

PESEL 
  

Data 
urodzenia 

 

Wiek w dniu rozpoczęcia 
turnusu  (11.07.2020 r.) 

(ile lat, ile miesięcy 
 

Adres zamieszkania1  
(kod, miejscowość, ulica, numer domu,  

nr mieszkania)   

Data ważności orzeczenia2    Orzeczenie załączono TAK/NIE 

Rodzaj niepełnosprawności3 
Niedosłuch/głuchota/dodatkowe schorzenia/niepełnosprawności (należy wymienić jakie) 

Dziecko jest podopiecznym Fundacji ECHO TAK/NIE Dziecko uczestniczy w terapii w Fundacji ECHO TAK/NIE 
Prowadzący specjalista w Fundacji ECHO4  

(logopeda lub inny specjalista) - imię i nazwisko    
ŁÓŻECZKO DLA DZIECKA5 (za dodatkową opłatą) TAK/NIE ŁÓŻKO6 (dotyczy tylko dzieci do lat 3) TAK/NIE 
KRZESEŁKO DO KARMIENIA DLA DZIECKA NA STOŁÓWKĘ7 (bezpłatne) TAK/NIE 

W 2020 roku dziecko będzie brało udział w  turnusie rehabilitacyjnym tylko z Fundacją ECHO8 TAK/NIE/NIE WIEM 

POSIŁEK9 PEŁNE WYŻYWIENIE/POŁÓWKA/BEZ WYŻYWIENIA 
Specjalne wymagania dietetyczne10   

DANE DO 
WYSTAWIENIA 

FAKTURY11   

Czy potrzebne zaświadczenie na przejazd środkami komunikacji publicznej? TAK/NIE 
Dodatkowe 

informacje12 
(np. specjalne potrzeby 

dziecka, które 
należałoby uwzględnić 

podczas kwalifikacji)    
UCZESTNIK 2 - opiekun dziecka13 

Nazwisko i imię   
PESEL   Data urodzenia  

Stopień pokrewieństwa z podopiecznym   

Adres zamieszkania  
(kod, miejscowość, ulica, numer domu, nr mieszkania)  

- nie wypełniać, jeśli taki sam jak wyżej   
Specjalne wymagania dietetyczne   
Telefon do kontaktu   Adres e-mail  

Numer legitymacji rencisty/emeryta (jeśli dotyczy) 
  

DANE DO 
WYSTAWIENIA 

FAKTURY  
(jeśli inne niż wyżej)   

1-13 - Wyjaśnienia do odnośników znajdują się w instrukcji wypełnienia wniosku 
 
czytelny podpis osoby wypełniającej wniosek___________________________________________________________________ 
 
 
1. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją turnusu rehabilitacyjnego.                                                                                                                                                                               
3. Wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkich informacji związanych z turnusem rehabilitacyjnym drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu 

adres.                                                                                                                                                                       
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PFPDN -ECHO- faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  

17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. (Dz. U. Nr 249 poz. 1661). 

 
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie i zgody___________________________________________________________ 


