
 
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU    

                        

 1.Organizator: Balance Sport 

   2. Forma wypoczynku półkolonia 

            3. Centrum Sportu KS Bieżanowianka ul. Lipowskiego 5 Kraków 

            4. Czas trwania od 29.06.2020 do 02.07.2020 

 

    .............................................. .......................................................... 

     (miejscowość, data)  (podpis organizatora wypoczynku) 

_______________________________________________ 

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O 

SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK   

 

 1.Imię i nazwisko dziecka ............................................................... 

 2.Data urodzenia ....................................Pesel................................. 

 3. Adres zamieszkania ................................................................... 

telefon ................................ adres mailowy…………………….. 

4. Nazwisko i imiona rodziców (opiekunów) 

...................................................................................................... 

5.Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na             

półkolonii jeśli inny niż w/w………………………………… 

nr telefonów do rodziców (opiekunów)......................................... 

 6. Zobowiązuję  się  do  uiszczenia  kosztów pobytu dziecka w  

wysokości 500 zł/550 zł. (właściwe podkreślić) 

     

 

(miejscowość, data)        (podpis ojca, matki lub opiekuna) 
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III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE 

ZDROWIA DZIECKA 

 ( np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy 

przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat 

ortopedyczny lub okulary) 

 

.......................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 
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) 

 

IV.  INFORMACJA  O SZCZEPIENIACH 
  lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień 

 

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ............, błonnica ...........,  

 

dur ....................., inne ............................... . 

 

 

 

............................                  .............................................. 

     (data)          (podpis pielęgniarki, lekarza lub opiekunów) 
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V. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA  

Postanawia się : 

 1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek.  

 2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu : 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

 

............................                        ................................................. 

    (data)         (podpis ) 

VI. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA                   

WYPOCZYNKU  

Dziecko przebywało na ....................................................................... 

           (forma i adres placówki wypoczynku) 

od dnia ............................... do dnia .............................................r. 

 

 

............................                   ............................................................... 

     (data)      (czytelny podpis kierownika wypoczynku) 
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 VII. 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 ) 

 

VIII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY - 

INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS TRWANIA 

WYPOCZYNKU 

 
........................................................................................................... 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

 

........................................ .........................................................

 (miejscowość, data)  (podpis wychowawcy-instruktora) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

części II, III, IV i VII karty kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym 

dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. 

 

 

.................................  ............................................................... 

       (data)                                    (podpis rodzica lub opiekuna) 
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OŚWIADCZENIA  
 

 

 

 1. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na samodzielny powrót mojego 

dziecka do domu  

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na odbiór mojego dziecka przez: 

……………………………………………………………… 

.leg. się dowodem osobistym nr…………………………….. 

 

-------------------------                   --------------------------------------------- 

(miejscowość, data)                            (podpis Rodzica/Opiekuna) 

 

2. Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno  

u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników 

 oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję 

 związaną z udziałem dziecka w półkolonii. 

 

3. Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z dzieckiem nie są 

objęte kwarantanną, ani nie pozostają w izolacji. 

-------------------------                   --------------------------------------------- 

(miejscowość, data)                          (podpis Rodzica/Opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PÓŁKOLONII 

 

Zobowiązuję się być zdyscyplinowanym, przestrzegać regulaminów 

obowiązujących na półkolonii oraz podporządkować się poleceniom 

wychowawców prowadzących zajęcia. 

 

                     ..................................................... 

                     (data, czytelny podpis dziecka) 
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Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym: 

 

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

administratora danych Balance Sport z siedzibą w Krakowie, ul. 

Gardowskiego 59, NIP 6782694875  w celu przeprowadzenia półkolonii w 

terminie: I turnus 29.06.-03.07.2020,  II turnus 06-10.07.2020, III turnus 13-

17.07.2020 (właściwy termin podkreślić) 

 

2. Podaję dane osobowe dziecka dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne 

z prawdą. 

 

3. Administrator danych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu 

danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i 

ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych 

osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i 

odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego 

nieupoważnione. 

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

                                                              Data i podpis Rodzica/Opiekuna 

  
Wyrażam zgodę na uwiecznienie wizerunku mojego dziecka………………………………… 

na zdjęciach oraz na publikację fotografii na stronie: balancesport.pl/ facebook com 

 

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

                                                              Data i podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 

 

 


