
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

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) 
 

 

 

/………..…………………………… 
              (pieczęć organizatora wypoczynku)                                                                                                             

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2019 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku: Akcja Zima w Mieście 

2. Termin wypoczynku: 20.01.2020 r. - 24.01.2020 r. w godz. 9.00-14.00 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: 

Tarnogórskie Centrum Kultury ul. Witosa 61, 42-603 Tarnowskie Góry,  

 

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

          (miejscowość, data)                                (podpis organizatora wypoczynku) 

  

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 

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

2. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych ……………………………………….. 

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

3. Rok urodzenia ………………………………………………………………………………   

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

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

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców ………………………………………………….  

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

6. Numer telefonu rodziców ……………………………………..………………………... 

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

 

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 

szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym………………………………. 

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

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

 

 



 

 

 

 

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 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……………………………………………………….………………………... 

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku 

           

 

Oświadczam,  że zapoznałem/am się z „Regulaminem przebywania w Tarnogórskim 

Centrum Kultury”. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z programem Akcji Zima w mieście 2020 r., która 

odbywa się w dniach 20.01 – 24.01.2020 r. w Tarnogórskim Centrum Kultury, ul. Witosa 

61, 42-603 Tarnowskie Góry. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………  

w wycieczkach oraz wyjściach edukacyjnych i rekreacyjnych poza budynek 

Tarnogórskiego Centrum Kultury w ramach zajęć podczas wydarzenia Akcji Zima  

w mieście 2020 r. w dniach 20.01 – 24.01.2020 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zaznaczyć właściwe: 

 

° Wyrażam zgodę na samodzielne stawianie się na zajęcia i powrót dziecka po 

zakończonych zajęciach do domu. 

 

° Nie wyrażam zgody na samodzielne stawianie się na zajęcia i powrót dziecka po 

zakończonych zajęciach do domu. 

Osobami upoważnionymi do odbioru dziecka są: 
 

1……………………………………………………… 

2……………………………………………………….. 

3………………………………………………………. 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach 

z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Jana III Sobieskiego 7, Dyrektor : Ewa Trojan; 
2) inspektorem ochrony danych w Tarnogórskim Centrum Kultury jest Pan Piotr Kaczmarek, iod@tck.net.pl, 

tel. 32 285 27 34 ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Akcji Zima, w tym zapewnienie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika, w Tarnogórskim Centrum Kultury na podstawie art 6 ust 1 c 

RODO; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: brak odbiorców; 
5) Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: 

dane nie będą przekazywane; 
6) Informacja o okresie przetwarzania danych lub kryteriach wyznaczenia tego okresu: dane będą 

przetwarzane zgodnie z kategorią archiwalną; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia 
danych; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do 

ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa uczestnictwa w Akcji Zima; 
10) Informacja o profilowaniu: Pani/Pana dane nie będą profilowane 

 

 

 

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

        (data)                                                    (podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU  

Postanawia się/właściwe zaznaczyć znakiem/:  

  zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek  

  odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 

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

 

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

  (miejscowość, data)                                                (podpis organizatora wypoczynku) 

 

                                                                              

 

mailto:iod@tck.net.pl

