KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU
I.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku1
Zimowisko
Półkolonia
Inna forma wypoczynku ………………………………

2. Termin wypoczynku ………………………- ……………………………
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku
SPECTRUM TERAPIA I ROZWÓJ, ul. Wróblewskiego 25, 24-100 Puławy

Puławy,
…………………………………………
(miejscowość, data)

II.

……………………………………….
(podpis organizatora wypoczynku)

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

1. Imię (imiona) i nazwisko
………………………………………………………………………………………………………
2. Imiona i nazwiska rodziców
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. Rok urodzenia ……………………………………………………………………………..........
4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców2
……………………………………………………………………………………………………..
6. Numer telefonu rodziców ……………………………………………………………..................
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o
potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostawaniem społecznym
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
1
2

Właściwe zaznaczyć znakiem X
W przypadku uczestnika niepełnoletniego
1

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)
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym
wpisem szczepień):
teżec……………………………………………………………………………………………………
błonnica ……………………………………………………………………………………………….
dur ……………………………………………………………………………………………………..
inne ……………………………………………………………………………………………………
oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku

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 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2015r.poz 2135,z póżń.zm.)
Wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych SPECTRUM Terapia i Rozwój i w konsekwencji
powyższego wyrażam zgodę na: 1) fotografowanie mojego dziecka; 2) rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z
działalnością SPECTRUM Terapia i Rozwój, także tych, w których uczestniczyć będzie moje dziecko; 3) użycie wizerunku mojego
dziecka, w związku z działalnością prowadzoną przez SPECTRUM Terapia i Rozwój, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze
zmianami),
bez
ograniczeń
co
do
czasu
i ilości.
SPECTRUM Terapia i Rozwój Katarzyna Topolewska w Puławach jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe dziecka
zawarte w karcie kwalifikacyjnej oraz w uwagach lekarza będzie wykorzystywać i przetwarzać (zbierać, przechowywać, utrwalać i
usuwać) tylko w celu wykonania zadań statutowych placówki (art. 23, ust. 1, pkt 5 i art. 27, ust. 1, pkt 4 ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. – Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883), przy zachowaniu postanowień ww. ustawy dotyczących gwarancji
ochrony przetwarzania tych danych.
Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa mojego dziecka, które są dla mnie zrozumiałe.

…………………………………
(data)

………………………………………………….
(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

III.

DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA
WYPOCYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU
Postanawia się:
zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………
(data)

……………………………………………….
(podpis organizatora wypoczynku)
2

IV.

POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał w SPECTRUM TERAPIA I ROZWÓJ, ul. WRÓBLEWSKIEGO 25, 24-100 PUŁAWY
Od dnia (dzień, miesiąc, rok) ………………………… do dnia (dzień, miesiąc, rok) ………………………………

……………………………………
(data)

V.

………………………………………………..
(podpis kierownika wypoczynku)

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

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

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

VI.

………………………………………………..
(podpis kierownika wypoczynku)

INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

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

…………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………….
(podpis wychowawcy wypoczynku)
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