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K A R T A   K W A L I F I K A C Y J N A 

U C Z E S T N I K A   W Y P O C Z Y N K U  

„WAKACJE Z GPCKIE 2019” 

 

pieczęć organizatora 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku: 

□ kolonia 

□ zimowisko 

□ obóz 

□ biwak 

□ półkolonie 

□ inna forma wypoczynku   ………………………………………………………………... 

2. Termin wypoczynku (prosimy zaznaczyć): 

□ 1-5 lipca 2019 

□ 8-12 lipca 2019 

□ 15-19 lipca 2019 

3. Adres  wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, 

Plichtów 21, 92-701 Łódź 

Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym: nie dotyczy 

Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą: nie dotyczy 

 

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

   (miejscowość, data)                             (podpis organizatora wypoczynku) 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

1. Imię (imiona) i nazwisko uczestnika: 

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

2. Imiona i nazwiska rodziców: 

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

3. Data urodzenia uczestnika:  

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

4. Adres zamieszkania uczestnika:  

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

5. Adres zamieszkania/pobytu rodziców:  

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

6. Numer telefonu do rodziców lub opiekunów w czasie trwania wypoczynku: 

(mama):………………………………………………………………………………………………….……………… 

(tata):………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym: 

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

……………………………….…………………………………………………………………………………………… 
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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 stałe 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 …………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej, dla potrzeb niezbędnych do 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922)). 

 

 

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

(data)                                     (podpis rodziców) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

III. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W 

WYPOCZYNKU 

 

Postanawia się: 

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

 

 

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

    (data)                                               (podpis kierownika wypoczynku) 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 

V. INFORMACJE KIEROWNIKA  WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA 

     UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU 

     ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE   

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

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

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

 

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

(miejscowość i data)                                             (podpis kierownika wypoczynku) 

 

 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU 

       DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 

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

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

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

 

 

 

 

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

            (miejscowość, data)                           (podpis wychowawcy  wypoczynku) 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w WAKACJACH Z GPCKIE 2019. 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki: 

 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

w zajęciach/warsztatach/wycieczkach odbywających się w ramach WAKACJI Z GPCKIE 2019 organizowanych przez Gminno 

Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, które będą się odbywały na terenie GPCKiE w Plichtowie i są przeznaczone dla 

dzieci od 6 roku życia.  

Zobowiązuję się do uiszczenia wszelkich opłat wynikających z udziału w w/w zajęciach/wycieczkach/warsztatach oraz dostarczenia 

wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz podpisanego regulaminu najpóźniej do 19 czerwca 2019 (włącznie).   

 

 

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

     (miejsce i data)                                    (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie Plichtów 

21, 92-701 Łódź. 

2. Celem przetwarzania danych jest udział w zajęciach, warsztatach i wycieczkach organizowanych przez Gminno Parkowe 

Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w ramach WAKACJI Z GPCKIE 2019. 
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3. Celem przetwarzania danych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest weryfikacja osoby odbierającej dziecko. 

Przetwarzanie danych osób upoważnionych do odbioru dziecka leży w interesie Administratora Danych i służy 

zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom.   

Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w zajęciach, warsztatach, wycieczkach, następnie przechowywane będą w 

archiwum przez okres 5 lat, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1743 z dnia 20.10.2015 r.  

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych naruszałoby 

przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

Podanie w karcie uczestnictwa przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na udział w zajęciach, 

warsztatach  i wycieczkach w ramach WAKACJI Z GPCKIE 2019 organizowanych przez Gminno Parkowe Centrum Kultury i 

Ekologii w Plichtowie.  

Podanie danych określonych w karcie uczestnictwa zajęciach, warsztatach, wycieczkach w ramach WAKACJI Z GPCKIE 2019 

jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w w/w zajęciach, warsztatach/wycieczkach.     

 

 

 

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

      (miejsce i data)                                          (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowanych podczas zajęć, warsztatów  i wycieczek w ramach WAKACJI Z GPCKIE 2019 zorganizowanych przez GPCKiE 

w Plichtowie. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie zdjęć prac wykonanych przez moje dziecko na stronie 

internetowej GPCKiE w Plichtowie (www.gpckie.pl), profilach społecznościowych zarządzanych przez GPCKiE oraz w mediach 

w celu informacji i promocji GPCKiE w Plichtowie. 

 

 

 

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

       (miejsce i data)                                              (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

http://www.gpckie.pl/

