
KARTA  KWALIFIKACYJNA  UCZESTNIKA PÓŁKOLONII 

„Lato w Primusie 2019” 

 
I. Informacje dotyczące wypoczynku 

1. Forma wypoczynku   półkolonie 
2. Termin wypoczynku…………………………………………………………………………………………….. 

3. Adres wypoczynku   Fundacja PRIMUS, ul.Zoltana Balo 1, 02-793, Warszawa 
 

………………………………       ………………………………… 
(miejscowość, data)        (podpis organizatora wypoczynku) 

 
II. Dane uczestnika półkolonii 

 

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

   2. Data urodzenia ................................................................. PESEL ........................................................... 

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

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

III. Dane rodziców (opiekunów) dziecka 

 

 Imię i nazwisko 

 

Telefon, e-mail 

ojciec (opiekun)  

 

 

matka (opiekunka)  

 

 

IV. Osoby upoważnione do odbioru dziecka po zajęciach (imię i nazwisko, nr PESEL): 

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

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

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

V. Informacje rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka 

 
1. Dolegliwości lub objawy, które występują u dziecka*: omdlenia, drgawki z utratą przytomności, częste bóle głowy, zaburzenia 

równowagi, częste wymioty, krwotoki z nosa, ataki duszności, bezsenność, przewlekły kaszel, szybkie męczenie się, częste bóle 

brzucha, bóle stawów, 

inne: ....................................................................................................................... ............................................................................ 

2. Dziecko jest uczulone na .................................................................................................. ............................................................. 

    Objawy alergii ............................................................................................................................................................................... 

3. Przyjmuje stale leki ................................................................... w dawce ............................................................... ..................... 

4. Jak znosi jazdę autokarem? ...........................................................................................................................................................  

5. Czy dziecko przebywało dłuższy czas w szpitalu?.........jeśli tak to z jakiego powodu?................................. .............................. 

6. Czy dziecko miało/ma zwolnienie z W-Fu?........jeśli tak to dlaczego?..................................................................................... .... 

7. Inne ważne informacje na temat zdrowia dziecka ......................................................................................................................... 

W razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie, niezbędne zabiegi diagnostyczne i operacje. 

 

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

(miejscowość i data)      (podpis matki / opiekunki) i / lub (podpis ojca / opiekuna) 

*Jeżeli istnieją dolegliwości lub objawy odpowiednie zakreślić. 

 
V. INFORMACJE O SZCZEPIENIACH 

1. Szczepienia ochronne (rok): tężec ................... , błonica ....................... , dur …………….. 

2. Inne uwagi ............................................................................................................... .......................................... 

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

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                     (podpis rodzica lub opiekuna, lekarza, pielęgniarki) 

 



 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 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)). 

 

Stwierdzam, że podałem\am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie 

pobytu dziecka w placówce wypoczynku. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach i wyjściach poza teren Fundacji Primus. 

Uczestnik półkolonii zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu placówki wypoczynku i pół kolonii, stosowania się do poleceń 

wychowawców oraz aktywnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach. Zwolnienie z zajęć może nastąpić tylko na podstawie oświadczenia 

rodziców/opiekunów lub opinii lekarza. 

 Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za udokumentowane szkody wyrządzone przez dziecko podczas pobytu na półkolonii. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestnika w placówce 

wypoczynku i środkach transportu.  

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                                (podpis rodzica/opiekuna)        

 

 

 

 

VI. Decyzja organizatora półkolonii o zakwalifikowaniu uczestnika wypoczynku do udziału wypoczynku   

 

Postanawia się: 

□ zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

□ odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 

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

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

 

………………………………      …………………………………………… 
(miejscowość, data)        (podpis organizatora wypoczynku) 

 

 

 

VII. Potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika wypoczynku w miejscu wypoczynku 
 
Uczestnik przebywał…………………………………………………………………………………………………………………… 

Od dnia (dzień, miesiąc, rok)……………………………………. do dnia (dzień, miesiąc, rok)………………………………………. 

 

………………………………      ………………………………… 
( data)        (podpis organizatora wypoczynku) 

 

 

 

VIII. Informacja kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku w czasie trwania wypoczynku 

oraz o chorobach przebytych w jego trakcie 
 

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

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

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

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

 

 

 

IX. Informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku 
 

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

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

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

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

 

 

…………………………………      ……………………………..………… 
(miejscowość, data)        (podpis wychowawcy wypoczynku) 

 

 

 



KLAUZULA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE RODO 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby 

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku. 

 

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

(miejscowość i data)                                                                             (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestnika półkolonii jest Fundacja Primus z siedzibą przy ul. Zoltana Balo 1, 

02-793 Warszawa. 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych, zgodnie 

z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Rozporządzenia.  

4) każdy Rodzic posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

5) Rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                             (podpis rodzica/opiekuna) 


