
Karta kwalifikacyjna na półkolonie  
TURNUS .................. 

120 zł  
Imię i nazwisko ...........................................................................  
data urodzenia ............................................................................. 

PESEL dziecka ..........................................................................  
adres zamieszkania ...................................................................... 

...................................................................................................... 
Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego)...................................................  
Numer telefonu kontaktowego …………………………….…….....……  
Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego)....................................................  
Numer telefonu kontaktowego ……………………………..…………… 

będzie korzystał(a) z półkolonii w terminie od …………………….…….. 

……………………………do………………………………………..…… 

w godzinach .......................................................................................... 

będzie odbierany(a) o godz……............................................................. 

przez: ……………………………………………………………………...  
(czytelny podpis rodzice, opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej 

przez rodzica) 

…………………………………………………………………………….. 

będzie wracał(a) sam(a) o godz. .............................................................  
Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka np. 

na co dziecko jest uczulone, ........................................................ 

......................................................................................................  
jak znosi jazdę autokarem, .......................................................... 

czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, .............................  
.....................................................................................................  
czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary.................................. 

inne ważne informacje.............................................................. 
……………………………………………….……………….……….…….. 

…………………………………………………………………………...….. 
Stwierdzam iż moje dziecko może uczestniczyć w wyj ściach, wycieczkach (w tym w 

jednodniowych wycieczkach w góry ) wyjazdach autokarowych poza miasto oraz 

wszelkich imprezach organizowanych w trakcie trwania półkolonii. 
 
Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą 

pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce 

wypoczynku. 

 
 

 
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.): 
 
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Szermiercza Sportowa 

Szkoła Podstawowa nr 85 ,ul. Traugutta 37,50-416 Wrocław  
2. Moje dane będą przetwarzane w celu realizacji wypoczynku dla dzieci i  

młodzieży szkolnej, 

3. Moje dane zostaną udostępnione innym podmiotom, tj. ubezpieczycielowi, innym 

podmiotom, które będą realizować zajęcia w ramach organizowanego 

wypoczynku 
4.  Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1592 z późn. zm.),Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia  21  stycznia  1997  r.  w  sprawie  warunków,  jakie  muszą  spełniać 

organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania (Dz.U z 1997r. Nr 12 poz. 67,Nr 18,  poz. 

102,Dz.U.z 2009 r.,Nr 218,poz.1695 z późn. zm.)   

5.  Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz  z 

prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).   
 
 
 
 

 

Wrocław, data ...................  
podpis rodziców jednego z rodziców 

lub jednego z opiekunów prawnych 
 

…………………………………………………………….. 
 
 
 

 

W wypadku gdy dziecko jest odbierane przez osobę upoważnioną 

rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć 

wychowawcy dodatkowe oświadczenie z danymi spisanymi z 

dowodu osobistego osoby upoważnionej. 

 
verte 


