OŚWIADCZENIE RODZICÓW / prawnych opiekunów

KARTA KWALIFIKACYJNA

Działając w imieniu własnym oraz małoletniego:

Uczestnika Wypoczynku

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin wyjazdu Stowarzyszenia Szczep NIEZŁOMNYCH,
dostępny na stronie www.szczepniezlomnych.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie przez Stowarzyszenie Szczep NIEZŁOMNYCH z
siedzibą w Rzeszowie danych osobowych moich i dziecka, którego jestem opiekunem, w tym danych
wrażliwych (podanych w karcie kwaliﬁkacyjnej) w celu organizacji i realizacji wypoczynku dziecka w ramach
prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności statutowej. Dane osobowe będą administrowane przez
Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Oświadczam, że nie ma ukrytych przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko / podopieczny
uczestniczyło w obozie. Podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w
zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na wyjeździe.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego podczas
obozu oraz wykorzystanie nieodpłatnie tego wizerunku w mediach i/lub materiałach reklamowych, na stronie
internetowej oraz
portalach społecznościowych prowadzonych przez Stowarzyszenie (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKY

1. Forma Wypoczynku1):

2. Termin:

Kolonia

Biwak

Zimowisko

Obóz

Półkolonia

Obóz wędrowny

od dnia

r. do dnia

r.

3. Adres placówki wypoczynku lub trasa obozu wędrownego:

Oświadczam, że w razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam zgodę na wezwanie
karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa dziecka w wypoczynku.
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w
szczególności Kuratorium Oświaty, Stacji Epidemiologicznej, Policji, Straży Pożarnej, a także innym
podmiotom, którym dostęp do danych jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
dziecka, takim jak ﬁrmy ubezpieczeniowe, czy placówki medyczne. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).

data, miejscowość

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię /imiona/ dziecka:
2. Imiona i nazwisko rodziców:
3. Data i miejsce urodzenia:

………………………………………………
(Miejscowość, data)

……………………………………………………………………
(Podpis Rodzica/Opiekuna)

Podpis ORGANIZATORA

4. Adres Zamieszkania:
5. Adres Zamieszkania 2) :
lub pobytu rodziców

6. Numer telefonu rodziców:

lub osoby wskazanej przez
pełnoletniego uczestnika wypoczynku,
w czasie trwania wypoczynku

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności
o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywał
od dnia

8. 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 lub okulary)niedostosowaniem społecznym

(adres miejsca wypoczynku)

r. do dnia

(data)

r.

(podpis organizatora wypoczynku)

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU
ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE

Informacja o szczepieniach ochronnych
wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień:

błonica

tężec

dur

inne:

(data)

(podpis kierownika wypoczynku)

nr PESEL uczestnika wyjazdu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwaliﬁkacyjnej na potrzeby
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).

data

V. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU
DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

Podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wyjazdu

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

(data)

1)

Postanawia się :
zakwaliﬁkować i skierować uczestnika na wypoczynek
odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu:

1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.
2) W przypadku uczestnika niepełnoletniego

(data)

(podpis organizatora wypoczynku)

(podpis wychowawcy wypoczynku)

