
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
Półkolonie  Akcji Zima 2023

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku – półkolonie Akcji Zima 2023
2. Termin wypoczynku (*skreślić niepotrzebne)

 I turnus: 30.01.2023 – 03.02.2023 *
 II turnus: 06.02.2023 – 10.02.2023 *

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji zbiórki (*skreślić niepotrzebne)
 Zespół Szkół w Kleszczewie / Hala Widowiskowo-Sportowa GOKiS w 

Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo*
 Zespół Szkół w Tulcach / Hala Sportowa GOKiS w Tulcach, ul. Poznańska 

1, 63-004 Tulce*

............................................................ 
(miejscowość, data) 

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

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

1. Imię (imiona) i nazwisko

…………………………………………………………………………………………

2. Imiona i nazwiska rodziców

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

3. Rok urodzenia 

………………………………………………………………………….

4. Numer PESEL uczestnika wypoczynku  

…………………………………………………………

5. Adres zamieszkania uczestnika 

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

6. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

7. Szkoła do której uczęszcza uczestnik:

…………………………………………………………………………………………

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

uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku 

…………………………………………………………………………………………

9. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 

szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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10. 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)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

oraz o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie 

książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):

tężec 

…………………………………………………………………………………………

błonica 

…………………………………………………………………………………………

inne 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 
kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uczestnika wypoczynku, w szczególności jeśli informacje o uczestników 
zawierają tzw. dane osobowe wrażliwe (zgodnie z Rozporządzeniem 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 
(określane jako „RODO”).

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wypoczynku, dostępnym w 
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie oraz na stronie internetowej 
www.kleszczewo.pl i akceptuję jego treść. 

Wyrażam / nie wyrażam* (niepotrzebne skreślić) zgody na samodzielny powrót 
małoletniego dziecka do domu po zajęciach organizowanych w ramach półkolonii 
Akcja Zima 2023r. 
W przypadku braku zgody wskazuję osobę odpowiedzialną za odbiór dziecka:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko oraz seria i numer dowodu osobistego)

..................................... 
(data) 

……………………...................................
(podpis rodziców/opiekunów prawnych uczestnika wypoczynku)

UWAGA (wyciąg z regulaminu)

1. Warunkiem wpisania na listę uczestników i udziału w zajęciach jest złożenie karty kwalifikacyjnej dziecka 

oraz dokonanie opłaty przelewem na rachunek bankowy GOKiS w Kleszczewie  nr: 38 9076 0008 2001 

0015 1177 0001 (w tytule wpisać: Imię i nazwisko uczestnika, numer turnusu) w terminie do 10 stycznia 

2023 do godz. 16:00.

2. Od 4 stycznia 2023 – w przypadku wolnych miejsc – zapisać się mogą osoby z listy rezerwowej, z 

obowiązkiem złożenia karty kwalifikacyjnej i opłaty w terminie do 12 stycznia 2023 do godz. 16:00
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III.  DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O 
ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W 
WYPOCZYNKU

Postanawia się (*skreślić niepotrzebne):

 zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek*

 Odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu* 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

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

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

Uczestnik przebywał w

 ……………………………………………………………………….. 
(miejsce wypoczynku) 

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

………….…………                                          …………………………………
 (data)                                                                (podpis kierownika wypoczynku) 

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. INFORMACJA I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU 

DOTYCZĄCE POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

............................................................ 
(miejscowość, data) 

...................................................
(podpis wychowawcy wypoczynku)
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Ochrona danych osobowych, publikacja wizerunku uczestnika wypoczynku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 
udzielonej zgody Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 
(określane jako „RODO”) informuję, iż: 

 administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Kleszczewie przy ul. Poznańskiej 2;

 inspektorem ochrony danych w GOKiS jest Pani  Katarzyna Polsakiewicz
adres e-mail: biblioteka.tulce@wp.pl;

 Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji  letnich wyjazdów w
oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit a) RODO) zgod-
nie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do re-
alizacji  letnich  wyjazdów.  Odbiorcami  danych  są  podmioty określone  w
przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów za-
wartych przez GOKiS. 

 Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania zajęć kulturalno-
rekreacyjnych w ramach AKCJI ZIMA 2023; przez czas, w którym przepisy
prawa nakazują nam przechowywać dane i
przez czas, w którym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może ponieść 
konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych 
zadań statutowych lub obowiązków prawnych;

 posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowa-
nia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym mo-
mencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona-
no na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

 Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmo-
waniu decyzji lub profilowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację 
wizerunku mojego dziecka w publikacjach w formie tradycyjnej (np. dokumenty, 
karty kwalifikacyjne, ankiety, katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy 
pokonkursowe, prowadzonych zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w 
Kleszczewie, plakaty oraz inne formy promocji), elektronicznej na stronach 
internetowych: www.kleszczewo.pl, gokis.kleszczewo.pl i 
www.facebook.com/gokiskleszczewo. Oświadczam, że zapoznałam/em się z 
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych, oraz danych osobowych mojego dziecka zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie imię i nazwisko, adres, 
data urodzenia, numery telefonów, pesel, nr dowodu osobistego, dane wrażliwe 
(choroby), w celu: przy organizacji wydarzeń kulturalno – rozrywkowych; przy 
organizacji wypoczynku – półkolonii letnich i zimowych; przy organizacji wydarzeń 
związanych z działalnością jednostki takich jak: warsztaty, zajęcia edukacyjne, 
konkursy, przeglądy, turnieje taneczne, prelekcje, odczyty, przedstawienia teatralne 
itp. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie. 

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

Data i podpis rodziców/opiekunów
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JUMP ARENA - Zgoda Rodziców

JA NIŻEJ PODPISANY/A

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

JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY DZIECKA:

DANE DZIECKA: IMIĘ/NAZWISKO/DATA URODZENIA

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

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

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

NUMER  KONTAKTOWY

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

 Wyrażam zgodę na korzystanie przez ww. dziecko z atrakcji JUMP ARENY
 Potwierdzam pełną znajomość i akceptuję Regulamin JUMP ARENY

 Ww. dane zbierane są przez: Parki Trampolin Sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 11 A, 60-179 Poznań, 

tel. 731020101, e-mail: wskoczdo@jumparena.pl

 Przetwarzanie ww. danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 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) – zwanym dalej „RODO".

 Przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania umowy (umożliwienia dziecku korzystania z 
atrakcji JUMP ARENY) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora 
(potwierdzenia zapoznania się z regulaminem oraz ochrony przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. b oraz f RODO.

 Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia 
danych.

 Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 Dane nie są ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w 

obowiązujących przepisach.
 Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

 Dane przechowywane będą tylko do końca dnia pracy, chyba że doszłoby do wypadku z udziałem 

danego dziecka. Wszystkie pozostałe druki zgód są niszczone każdorazowo po zakończeniu pracy 
obiektu.

Data                                                                                             Podpis

mailto:wskoczdo@jumparena.pl

