KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII
I.
INFORMACJA ORGANIZATORA PÓŁKOLONII
w terminie………………… adres wypoczynku Olsztyn ul. Tuwima 9
Terapia Wodna Aleksandra Harpak
10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 40/39
NIP 739-323-23-59
Telefon kontaktowy 511 373 029

Czas na relaks Anna Kutnik
10-690 Olsztyn, ul. Jeziołowicza 13/23
NIP 739-299-44-81
Telefon kontaktowy 606 319 649

..............................................
..........................................................
(miejscowość, data)
(podpis organizatora wypoczynku)
_______________________________________________
II.
WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE
DZIECKA NA PÓŁKOLONIE
1.Imię i nazwisko dziecka ...............................................................
2.Data urodzenia ....................................PESEL……………………………….
3. Adres zamieszkania ....................................................telefon ............................
4. Nazwisko i imiona, adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w
placówce wypoczynku :
...........................................................................................................................
nr telefonów do rodziców (opiekunów)..............................................................
5. Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości:
.............. zł słownie ..........................................
6. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku,
w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
………………………………………………………………………………….
7. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju
psychofizycznym i stosowanej diecie ( np. na co uczestnik jest uczulony, jak
znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi
aparat ortodontyczny czy okulary) ……………………………………………
………………………………………………………………………………….
O szczepieniach ochronnych ( wraz z podaniem roku lub przedstawienie
książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień)…………………………..
tężec………błonica…………....dur…………inne……………………………..
............................................
................................................
(miejscowość, data)
(podpis ojca, matki lub opiekuna)

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI
INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU
WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU.

.......................................
(data)

....................................................
(podpis matki, ojca lub opiekuna)

III. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA
Postanawia się :
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek.
2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu :
..................................................................................................................................
............................
.................................................
(data)
(podpis )

IV.

POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA
WYPOCZYNKU
Dziecko przebywało na .......................................................................
(forma i adres placówki wypoczynku)
od dnia ............................... do dnia .............................................r.
............................
...............................................................
(data)
(czytelny podpis kierownika wypoczynku)
V.

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE
POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU (dane o
zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka

....................................
(miejscowość, data)

.................................................................
(podpis lekarza lub pielęgniarki )

VI.

UWAGI
I
SPOSTRZEŻENIA
INSTRUKTORA
O
DZIECKU
WYPOCZYNKU

WYCHOWAWCY
PODCZAS
TRWANIA

REGULAMIN PÓŁKOLONII
1.

............................................................................................................................
..................................................................................................................................
........................................
(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 dziecka.

.................................
(data)

...............................................................
(podpis rodzica lub opiekuna)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Uczestnicy półkolonii muszą bezwzględnie słuchać zaleceń wychowawców
i instruktorów.
Pod żadnym pozorem nie wolno oddalać się od grupy bez pozwolenia prowadzącego.
Podczas przemieszczania się grupy zachowujemy zasady bezpieczeństwa i ruchu
drogowego.
Kąpiel rozpoczyna się i kończy na ustalony sygnał podany przez prowadzącego.
W czasie kąpieli nie wolno wznosić okrzyków i wywoływać względnych alarmów,
popychać się i podtapiać.
Kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona.
W czasie biwaku każdy uczestnik dba o porządek na terenie obozowiska.
Zabrania się posługiwania się otwartym ogniem, rozpalania ognisk.
Zabrania się stosowania przemocy fizycznej, agresji słownej oraz używania
wulgarnych słów i gestów.
Za zniszczone mienie odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
Za nieprzestrzeganie regulaminu grożą kary: upomnienie, powiadomienie rodziców, a
w skrajnych przypadkach wydalenie z półkolonii.

Ponadto:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. „RODO” z dnia 25.05.2018
Terapia Wodna Aleksandra
Harpak oraz Czas na relaks Anna Kutnik dysponuje Twoimi i Twojego dziecka danymi
osobowymi w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, numeru PESEL oraz adresu email. Twoje dane nie będą profilowane, będą przechowywane u mnie bezpiecznie przez cały
okres trwania twojej zgody na ich przetwarzanie, obejmujące jedynie obszar działań firmy i nigdy
nie zostaną nikomu udostępnione bez twojej zgody.
W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych, zmienić je, przenieść lub
anulować wysyłając maila na adres aleksandraharpak@gmail.com oraz kutnikanna@gmail.com.
Administratorem danych jest Aleksandra Harpa oraz Anna Kutnik.

Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne dokumenty tj: ważną legitymację
szkolną.
Uczestnik lub jego prawny opiekun zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów
związanych z naprawą lub wymianą wszelkiego sprzętu będącego wyposażeniem miejsca
pobytu a zniszczonego przez uczestnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe należące do
uczestnika półkolonii a utracone lub zniszczone na terenie placówki wypoczynkowej lub w
środkach transportu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami. (Dz. U. z
2002 r., Nr. 101, poz. 926) Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć mojego dziecka
wykonanych podczas półkolonii do celów prasowych, reklamowych i dokumentujących
działalności Terapia Wodna Aleksandra Harpak oraz Czas na relaks Anna Kutnik .
Wyrażam zgodę, by w razie konieczności wychowawcy półkolonii podjął decyzję o udzieleniu
mojemu dziecku pomocy lekarskiej.
Wpłacam należność za półkolonie, która nie podlega zwrotowi. . Osoba podpisująca niniejsze
oświadczenie odpowiada za bezpieczny powrót i przybycie uczestnika półkolonii do oraz z
domu.
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z niniejszym regulaminem i zobowiązuję się do jego
przestrzegania i ponoszenia wszelkich konsekwencji w przypadku jego złamania:
------------------------------------podpis uczestnika półkolonii

podpisy rodziców lub opiekuna

