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Lista osób, które mają prawo odbioru dziecka: 

1. …………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………..  

 

TAK  /  NIE*   Wyrażam zgodę, aby moje dziecko po skończonych zajęciach- tj. po godzinie 15.30. 

wracało do domu samo. Ponoszę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w tym czasie.  

 

 

………………………………………………………       

…….………………………………………………….  

(data)   podpis rodziców/ opiekunów 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Stopień zaawansowania uczestnika w pływaniu: 

●    Nigdy wcześniej nie miał lekcji pływania 

●    Zna podstawy, potrzebuję pomocy instruktora z wody 

●    Zna podstawy, jest samodzielny w wodzie 

●    Potrafi pływać co najmniej 2 stylami 

  

Stopień zaawansowania uczestnika w tenisie ziemnym: 

●    Nigdy wcześniej nie grał 

●    Zna podstawy gry 

●    Regularnie trenuje 
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Oświadczenia Rodzica / Opiekuna prawnego  

Rodzic/ Opiekun prawny (w związku zaleceniami GIS, MZ i MEN) zobowiązany jest: 

-Udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką 

komunikację. 

- Niezwłocznie odebrać dziecko z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów 

choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).  

- Przestrzegać zasady, że dziecko oraz osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie 

mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 

-Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny 

opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału  

w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.  

-Zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na zajęciach. 

 

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

       data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach 

przewidzianych w programie półkolonii. Oświadczamy, że podaliśmy wszystkie znane nam informacje o stanie 

zdrowia dziecka, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie trwania wypoczynku. Przyjmujemy 

na siebie odpowiedzialność za skutki znanych nam, a nie ujawnionych chorób dziecka. Przyjmujemy do 

wiadomości, że dziecko, bez zgody i kontroli opieki medycznej, podczas pobytu nie może posiadać ani zażywać 

żadnych leków. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzamy się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, 

operacje na podstawie decyzji podjętych przez personel służby zdrowia.   

          

    ………………………………………………………… 

       data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem półkolonii i akceptuję jego postanowienia.  

 

    ………………………………………………………… 

       data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest BMsport Anna Majka, z siedzibą 34-642 Dobra 720, NIP 7372018282, 

REGON 521515287, e-mail: biuro.bmsport@gmail.com. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby oraz w celu: przyjęcia zgłoszenia, zorganizowania  

i zrealizowania wypoczynku, dokonania niezbędnych rozliczeń, ewaluacji, archiwizacji kart kwalifikacyjnych itp. 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku. Informacje o ograniczeniach 

prawnych kontaktu dziecka z innymi osobami (jeśli takie istnieją) przetwarzane będą w celu realizowania 

orzeczonego zakazu w czasie opieki nad uczestnikiem, którego dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane będą 

na podstawie art. 6 ust 1 lit. a), b), c), f ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).  

W przypadku danych o zdrowiu dziecka, które stanowią szczególną kategorię danych osobowych, podstawą 

przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby, których dane dotyczą; Organizator, podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące  

w realizacji usług, gdy ich realizacja tego wymaga (np. ubezpieczyciel). Dane przetwarzane dla celów związanych 

z realizacją wypoczynku będą przetwarzane przez czas organizacji, trwania i rozliczania danego wypoczynku, 

natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń i archiwizacji będą przechowywane przez okres wymagany 

przepisami państwowymi, nie dłużej niż przez 3 lata. 

Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny) posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

…………………………………………………………….… 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażamy zgodę / Nie wyrażamy zgody* na przetwarzanie podanych w karcie kwalifikacyjnej danych 

osobowych naszych i dziecka, którego jesteśmy prawnymi opiekunami, zgodnie z powyższą informacją  

i w wymienionych w niej celach. Podanie danych we wskazanym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne  

w celu zakwalifikowania uczestnika na wypoczynek. 

 

Wyrażamy zgodę / Nie wyrażamy zgody* na użycie wizerunku naszego dziecka, w związku z działalnością 

prowadzoną przez Organizatora, w celach informacyjno - promocyjnych, na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 .02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 

90, poz. 631 ze zm.) bez ograniczeń co do czasu i ilości (np. na stronie internetowej, w mediach 

społecznościowych) 

 

………………………………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* niepotrzebne skreślić 


