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Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji 
i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. (poz. 1548)  

  

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  

  

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU  

  

 1.  Forma wypoczynku1)  

  

  kolonia   

  zimowisko 

  obóz   biwak  

 półkolonia   inna forma wypoczynku 

 ………………………………………  

   (proszę podać formę)  

 2. Termin wypoczynku TI: 30.01.2023  – 03.02.2023  

 3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku  

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego i Technikum nr 8, aleja Legionów 4, 25-035 Kielce 

Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym2)                Nie dotyczy  

Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą                         nie dotyczy  

  
  

 Kielce,…………………………..  .........................................................................  

(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 

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

6. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców3)  

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

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

  

7. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika  

wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku ………………………………………………………….…………  

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

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

wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym  

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

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

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

9. 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 ………………………………………………………………………………………………………………….  

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

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

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

(data)  (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)  

   
III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU  

  

Postanawia się1):  

    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. INFORMACJA  KIEROWNIKA  WYPOCZYNKU  O  STANIE 

 ZDROWIA  UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O 

CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE  

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

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

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

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

  
   

Kielce,.....................  .........................................................................  

(miejscowość, data)  (podpis kierownika wypoczynku)  

  

  

 

VI. INFORMACJA I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE POBYTU 

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  

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

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

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

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

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

   
Kielce,.......................  .........................................................................  

(miejscowość, data)  (podpis wychowawcy wypoczynku)  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

 
1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.  
2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym. 3) W przypadku uczestnika 

niepełnoletniego.  
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 Załącznik nr 2 do Regulaminu  

   

 

ZIMOWE PÓŁKOLONIE Z ŚWOPR 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA) DZIECKA: 

  

1. Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* osoby małoletniej    

 

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

 

2. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem Świątecznych Półkolonii z ŚWOPR  

i omówiłam(em) jego treść z dzieckiem/podopiecznym.  

 

3. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w półkoloniach w oraz 

zobowiązuje się do zapewnienia jego bezpieczeństwa drodze pomiędzy domem a miejscem półkolonii.  

 

4. Po odebraniu dziecka/podopiecznego po zajęciach, biorę pełną odpowiedzialność za moje 

dziecko/podopiecznego.  

 

5. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego we wszystkich wyjściach i zajęciach 

organizowanych w ramach Świątecznych Półkolonii ŚWOPR.  

 

6. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam*/nie zgadzam* się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 

diagnostyczne, operacje.  

 

7. Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje 

dziecko/podopiecznego w czasie pobytu na półkolonii.  

 

8. Przyjmuję do wiadomości, że w razie drastycznego naruszenia Regulaminu półkolonii może zostać 

podjęta decyzja o usunięciu uczestnika półkolonii z placówki bez zwrotów kosztów.  

 

9. Wyrażam zgodę na fotografowanie/filmowanie mojego dziecka/podopiecznego podczas zajęć Zimowych 

Półkolonii ŚWOPR, a także wykorzystywanie do akcji marketingowych SŚWOPR. 

 

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego  

dla potrzeb półkolonii (art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016).  

  
 

  
  
  

………………………………………  

  
  
  
  
  

…………………………………………….  
(miejscowość, data)      (podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych)  

 

http://www.swopr.eu/
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Załącznik nr 4 do Regulaminu    

Zgoda na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) mojego dziecka:  
  

……………………………………………………………  

    (imię i nazwisko dziecka) przez administratora danych tj. Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Kielcach, ul. Zagórska 182 a; tel.: 600-277-735, mail: biuro@swietokrzyskiewopr.eu 

dalej: (Stowarzyszenie) w tym: fotografowania, wykorzystywania i publikowania zdjęć z wydarzeń organizowanych w 

ramach świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych (np. konkursów, wycieczek organizowanych w czasie 

półkolonii):  
  

- na stronie internetowej (wyrażam / nie wyrażam*)       ……………………………………….  
    podpis  

  

- w serwisie Facebook (wyrażam/ nie wyrażam*)       ……………………………………….  
    podpis  

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne i zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem  (-

am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.   

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku udzielam 

zezwolenia na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie wizerunku mojego dziecka utrwalonego  w 

postaci zdjęć i filmów, wykonanych podczas półkolonii. Niniejsze zezwolenie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, 

obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem wskazanego powyżej medium. Wizerunek może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz 

nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznane za nieetyczne. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również  o 

wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Stowarzyszenia, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego 

dziecka, na potrzeby wskazane w oświadczeniu.  

  

…………………………………………………………………  
       data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego   

Klauzula informacyjna   

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

Informujemy, iż:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  

z siedzibą w Kielcach, ul. Zagórska 182 a; tel.: 600-277-735, mail: biuro@swietokrzyskiewopr.eu dalej: (Stowarzyszenie)  

2) Dane osobowe(wizerunek) dziecka przetwarzane będą w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych 

administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.  

3) Administrator może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora tj. dostawca hostingu, 

firma IT świadcząca usługi utrzymania strony. Odbiorcami danych zbieranych poprzez fanpage jest Meta Platforms i jego partnerzy. 

Dane mogą być transferowane do państw trzecich na podstawie działań podjętych przez spółkę Meta Platforms Ireland Ltd. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod linkiem: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 4) Dziecka dane osobowe (wizerunek) będą przechowywane do momentu 

wycofania zgody.  

5) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści dziecka danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

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

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 

kwietnia 2016 r.  

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne.  

http://www.swopr.e/
http://www.swopr.eu/
mailto:
mailto:biuro@swietokrzyskiewopr.eu
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation


 

 

  
 Załącznik nr 3 do Regulaminu   

   

   

PÓŁKOLONIE Z ŚWOPR  

   

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU UCZESTNIKA Z ZAJĘĆ PÓŁKOLONII   

   

   

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego   

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

Adres zamieszkania   

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

        Nr telefonu           Adres e-mail   

   

   Ja niżej podpisana/-y, upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka   

   ……………………………………………………………….. z półkolonii:   

Imię i nazwisko dziecka   

   

1. ……………………………   ……………………   …………………….   ……………………..   
             Imię i nazwisko upoważnionego           Pokrewieństwo dla dziecka          Nr dowodu osobistego                      Nr telefonu   

   

2. ……………………………   ……………………   …………………….   ……………………..   
             Imię i nazwisko upoważnionego           Pokrewieństwo dla dziecka          Nr dowodu osobistego                      Nr telefonu   

   

3. ……………………………   ……………………   …………………….   ……………………..   
             Imię i nazwisko upoważnionego           Pokrewieństwo dla dziecka          Nr dowodu osobistego                      Nr telefonu   

   

Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka  

 w drodze z półkolonii do domu pod opieką wyżej wymienionych osób.   

   

Ponadto zobowiązuje się pisemnie zgłaszać wychowawcy grupy fakt niezaplanowanych zmian 

dotyczących powierzenia opieki nad moim dzieckiem. W razie nie dotrzymania formalności w tym 

zakresie, przyjmuję do wiadomości, iż moje dziecko nie zostanie wydane osobom postronnym.      

      

      

 

   ……………………    ………………………………………   
  data               podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów  
 


