
 
 
 
 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku1) 

 kolonia  
 zimowisko  
 obóz  
 biwak  
 półkolonia  
 inna forma wypoczynku: ........................................................................................................................  

(proszę podać formę)  

2. Termin wypoczynku: 07.08.2021 – 14.08.2021 

3.  ........... Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: ………………………………………… 

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

 

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

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

1. Imię (imiona) i nazwisko:  ................................................................................................................................  

2. Imiona i nazwiska rodziców:  .........................................................................................................................  

3. Data urodzenia: ………………………………………. Miejsce urodzenia…………………………………… 

4. Numer PESEL uczestnika wypoczynku:  

5. Adres zamieszkania: 

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

6. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców3) ............................................................................................   

7. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego 

uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku:  .....................................................................   

8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności 

o potrzebach  wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania  społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym:  ..............................................................................................  

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

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

 ............................................................................................................................................................................................  
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9. 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):  

tężec  .................................................................................................................................  

błonica  ............................................................................................................................  

dur  ....................................................................................................................................  

inne ...................................................................................................................................  

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)  (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 

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

Postanawia się 1): 

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

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

 ........................................   ...................................................................................................  
(data) (podpis organizatora wypoczynku) 

 

IV.  POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

Uczestnik przebywał  ..............................................................................................................................................  
(adres miejsca wypoczynku)  

od dnia  .......................................................................  do dnia ..................................................................................  
(dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok) 

 ........................................  ..............................................................................................  
(data) (podpis kierownika wypoczynku) 
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V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH  
W JEGO TRAKCIE  

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

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

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

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

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

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

 

 ....................................................   .................................................................................................................  
      (miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku) 

 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE 
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  

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

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

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

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

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

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

 

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

 

–––––––––––––––  

1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.  
2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.  
3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE 
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanym dalej RODO,  informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Wczasów Dziecięcych „Bajkolas” z siedzibą w 
miejscowości: Kołkówka 54, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, mail: dyrektor@bajkolas.pl, tel. 662 
729 340 

2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych, e-mail: dwd@bajkolas.pl lub pod adresem wskazanym w pkt. 1 ; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i 
wychowawczych w placówce w tym dokumentowania przebiegu działalności naszej placówki oświatowej 
na podstawie: 
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz.996 z p. zm.); 
b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z p. zm.); 
c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych 

placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków 
wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i 
wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017r., 
poz. 1606); 

d) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i 
młodzieży (Dz. U. z 2016r., poz. 452). 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.: 

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań 
przez Dom Wczasów Dziecięcych” Bajkolas” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia RODO; 

b) zawarcia i wykonania umów jakie mogą być zawierane w związku i w ramach zadań wykonywanych 
przez Dom Wczasów Dziecięcych „Bajkolas” na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, w której stroną jest osoba, a której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

c) jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę w innych celach wyraźnie w zgodzie określonych na podstawie art. 
6 ust 1 pkt a RODO. 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane w celu realizacji zadań przez 
Administratora. W zakresie szerszym niż jest to niezbędne dla realizacji zadań publicznych, bądź umów 
wykonywanych przez Administratora dane zawsze zbierane są na podstawie dobrowolnej zgody. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a 
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 
a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

11. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.  

 
Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny zapoznałem się z powyższą klauzulą: 

          …………………………………….. 
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Upoważnienie 

 

Upoważniam Panią/ Pana …………………………………………………… legitymującą się dowodem 
     imię i nazwisko 

 
osobistym ……………………………… wydanym przez: ……………….……………………………….…….  
  seria i numer 

 
do odbioru mojego dziecka ……………………………………………………. w dniu: ………………………………..  
     (imię i nazwisko dziecka) 

 
z pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych „ Bajkolas” w Kołkówce. 

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

data         podpis rodzica jak na karcie kwalifikacyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie zdjęć i materiałów 
 
 filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka ……………………………………………….…………… 
         imię i nazwisko dziecka 

 
zarejestrowanych podczas pobytu w terminie: ……………………….………… w Domu Wczasów  
            termin pobytu dziecka 

 
Dziecięcych „Bajkolas” w Kołkówce  
 
 
………………..       ………………………………………….…………….. 

data       podpis rodzica jak na karcie kwalifikacyjnej  

 

 

 Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji w celach promocji placówki, w szczególności plakaty 

reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz 

w internecie itp. 

 


