KARTA KWALIFIKACYJNA
UCZESTNIKA KOLONII / OBOZU/ ZIMOWISKA
I. INFORMACJA ORGANIZATORA
1. Nazwa imprezy / forma wypoczynku
2. Nazwa ośrodka / miejscowość / forma zakwaterowania
3. Termin od

do
pieczęć sprzedawcy
podpis sprzedawcy

II. DANE UCZESTNIKA OBOZU
1. Imię i nazwisko
2. Imiona i nazwiska rodziców
3. Adres zamieszkania
4. Data urodzenia

5. PESEL

6. Nr telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów podczas trwania wypoczynku:

7. Adres rodziców/opiekunów dziecka przebywającego na wypoczynku:

miejscowość, data

podpis rodzica/opiekuna

III. INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA
(np.: na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje na stałe jakiekolwiek leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)

STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM/AM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI PODCZAS
TRWANIA WYPOCZYNKU.
miejscowość, data

podpis rodzica/opiekuna

IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec

, błonica

,, dur

miejscowość, data

, inne

podpis rodzica/opiekuna

V. INFORMACJA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
(np.: wynikające z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub innego zagrożenia itp.)

miejscowość, data

podpis rodzica/opiekuna

VI. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU
Dziecko przebywało na
w terminie od

do
miejscowość, data

.
podpis kierownika wypoczynku

VII. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU NA WYPOCZYNKU
(Dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)

miejscowość, data

podpis lekarza/pielęgniarki

VIII. UWAGI I SPOSTRZEZENIA WYCHOWAWCY O UCZESTNIKU PODCZAS POBYTU NA WYPOCZYNKU

miejscowość, data

podpis wychowawcy

WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA I WARUNKÓW DODATKOWYCH
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminów obozu (kolonii), przeciwpożarowego, kąpieli i regulaminu ośrodka,
gdzie jest organizowany pobyt oraz poleceń wychowawców (instruktorów).
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą paszport (na imprezy zagraniczne) i aktualną legitymację szkolną.
3. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (odpowiednie ubrania, obuwie, przybory toaletowe itp.)
4. Na obozach/koloniach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających.
Nieprzestrzeganie w/w spowoduje wydalenie uczestnika z obozu i odwiezienie do domu na koszt rodziców (opiekunów).
5. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu może zostać podjęta decyzja o usunięciu uczestnika z obozu (kolonii)
i odwiezienia go do domu na koszt rodziców.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu
oraz w środkach transportu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz przedmioty wartościowe, które nie zostały zdeponowane u opiekuna grupy.
8. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko.
9. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia uczestnika na miejsce wyjazdu oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki.
Oświadczamy, że przyjmujemy powyższe warunki.

miejscowość, data

podpis rodzica/opiekuna

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA WYPOCZYNKU.
Zgadzam się na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych przez: PODRÓŻE Ewa Zielińska, 10-053 Olsztyn, ul. Traugutta 18.
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych:
- konieczne do wykonania umowy i ubezpieczenia,
- konieczne do rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących umów,
- zaliczane do szczególnej kategorii Danych Osobowych (art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679), tj. dotyczących stanu zdrowia ubezpieczonego
przy zawieraniu ubezpieczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda rodzica/opiekuna
uczestnika wypoczynku.
Odbiorcami danych mogą być:
- Towarzystwa Ubezpieczeń, dostawcy usług IT, podmioty gospodarcze i spółki zależne, powiązane z PODRÓŻE Ewa Zielińska, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
- Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach marketingowych, w szczególności do przygotowania nowych ofert drogą
pocztową na wskazany adres korespondencyjny, telefoniczną, za pomocą poczty elektronicznej, innych narządzi komunikacji.
Rodzic/opiekun uczestnika wypoczynku ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody,
a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.
Rodzic/opiekun uczestnika wypoczynku ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania (o prawie do przenoszenia danych, jeżeli przysługuje), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane rodzica/opiekuna uczestnika wypoczynku:
1. Imię i nazwisko
2. Adres korespondencyjny
3.

4.

miejscowość, data

czytelny podpis

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt poprzez wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora.
Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawy zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych jest:
PODRÓŻE Ewa Zielińska, 10-053 Olsztyn, ul. Traugutta 18, tel.: +48 89 523 58 31, e-mail: kontakt@podroze.olsztyn.pl.
.

Uzupełnioną Kartę kwalifikacyjną należy dostarczyć najpóźniej 30 dni przed wyjazdem.

