
 

Pieczątka Organizatora 

„Zima w mieście 2020”  

KARTA KWALIFIKACYJNA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 

 

I. Informacje dotyczące wypoczynku: 

1. Forma wypoczynku „Zima w Mieście 2020”  

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie 

2. Termin wypoczynku: 10.02.2020r.-14.02.2020r.; 17.02.20-21.02.2020r. 

3. Adres placówki: ul. Pływacka 16, 05-800 Pruszków 

 

II. Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku  

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

2. Imiona i nazwiska rodziców ……………………………………………………….…..….……. 

3. Data urodzenia ……………………….………….PESEL……………………………………… 

4. Adres zamieszkania ………………………………………………..………..………………...… 

5. Adres zamieszkania rodziców………………………………………………………………..….. 

6. Telefon kontaktowy mama……………..………………………………………….….…….…… 

7. Telefon kontaktowy tata………………………………………………………..…………..……. 

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

potrzebach wynikających z niepełnosprawności , niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym: 

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

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

…………………………………………………………………………………… 

9. Czy uczeń może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań lekarskich do 

ćwiczeń ruchowych, w tym pływania? …………………………………………………….. 

 

III. Informacja o stanie zdrowia dziecka 

Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie  

(np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, czy 

nosi aparat ortodontyczny lub okulary): 

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

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

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

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE 

MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI NAD  DZIECKIEM W CZASIE TRWANIA 

WYPOCZYNKU.  

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

                     (data)                    (podpis rodzica/opiekuna) 



 

 

IV. Powrót ucznia do domu /właściwe zakreślić/ 

o Samodzielny o godzinie ………………………………………………………….. 

o Z wyznaczoną osobą ……………………………………………………………… 

                                                      (imię i nazwisko odbierającego) 

 

Deklaruję, że dziecko będzie uczęszczało na zimowisko w terminie: /właściwe zakreślić/ 

o I tydzień             10-14.02.2020r. 

o II tydzień            17-21.02.2020r. 

o I i II tydzień        10-21.02.2020r. 

 

 

Koszt uczestnictwa: 150,00 zł /za jeden tydzień zajęć/ obiady + wycieczki, bilety wstępu itp. 

 

*Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest złożenie wypełnionej  

KARTY KWALIFIKACYJNEJ do 15.01.2020r. oraz dokonanie wpłaty do 31.01.2020r. 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie 

niezbędnych dla organizacji wypoczynku, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.  

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem zimowiska i akceptuję go bez zastrzeżeń.  

 

 

 

 

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

                     (data)                    (podpis rodzica/opiekuna) 



 

 

V. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFKUWANIU UCZESTNIKA DO 

UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 

Postanawia się: 

 Zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek  

 Odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu: 

 

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

 

 

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

              (miejscowość, data)                  (podpis organizatora wypoczynku)  

 

VI. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU 

Dziecko przebywało na „Zima w mieście 2020” w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w 

Pruszkowie, ul. Pływacka 16  

od dnia……………………………………………. do dnia ……………………………….………….. 

 

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

              (miejscowość, data)                  (podpis organizatora wypoczynku)

  

VII. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZROWIA UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, 

leczeniu itp.) 

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

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

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

VIII. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  

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

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

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

 

 

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

                     (data)                    (podpis wychowawcy) 



 

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów uczestników wypoczynku 

 „Zima w mieście 2020” 

 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej L.2016.119.1  

 

informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 10  

im. Marii Konopnickiej , reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – Mirosławę Śliwińską. Z 

siedzibą przy ul. Pływackiej 16 w Pruszkowie, tel: 22/ 299 39 19 , adres e-mail: 

sp10@miasto.pruszkow.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych tel. 500-478-533, adres e-mail: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl 

3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych i statutowych 

organizatora wypoczynku wynikających z uregulowań prawnych. 

4. Odbiorcą danych są : upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej. 

5. Okres przetwarzania danych ucznia(oraz dane jego opiekunów prawnych): przechowywane będą 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych organizatora 

wypoczynku „Zima w mieście 2020”. 

8.  Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

9.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

10.  Podane danie nie będą podlegały profilowaniu. 
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