
                             PESEL uczestnika [   [   [   [   [   [   [   [   [   [   [   .     
 

Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu 
 

I. Informacje dotyczące obozu 

1. Forma  Obóz 

2. Termin  od 8.07.2019 do 13.07.2019 

3. Adres, miejsce lokalizacji formy  
HARCERSKA STANICA WODNA W ROŚCIMINIE 

ROŚCIMIN 44A, 89-115 MROCZA 

 

 

 

 
 

 

II. Informacje dotyczące uczestnika obozu 

1. Imię i nazwisko uczestnika 
 

 

2. Rok urodzenia uczestnika 
 

 

3. Adres zamieszkania 
 

 

4. Numer telefonu rodzica/opiekuna  

5. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika obozu, w 

szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

które powinny zostać przekazane kadrze obozu z uwagi na bezpieczeństwo  

i zdrowie uczestnika obozu. 

 

Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika obozu, 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), które powinny zostać przekazane kadrze obozu z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestnika obozu. 

Czy uczestnik ma uczulenia/alergie? nie tak (podaj poniżej, jakie) 

Jak uczestnik znosi jazdę samochodem? dobrze źle 

Czy uczestnik nosi okulary/szkła kontaktowe? nie tak 

Czy uczestnik przyjmuje stale leki? 
 

Podaj pozostałe informacje: 

 

nie tak (podaj poniżej, jakie i w jakich dawkach) 
 

 

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień) 

Szczepienia ochronne (podać rok) tężec  błonica  dur  

 inne (jakie?)  

 

 

 

 

 

III. Decyzja organizatora obozu o zakwalifikowaniu uczestnika 
Postanawia się: 

1. Zakwalifikować i skierować jako uczestnika na obóz 

2. Odmówić skierowania na obóz ze względu:           

 

 

 

 

IV. Potwierdzenie pobytu w obozie 

Uczestnik przebywał na (forma i adres) V Obóz wodniacki w Rościminie 

od dnia  do dnia  

               

 

 

 

 

V. Informacja organizatora obozu o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania obozu oraz o 

przebytych chorobach dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp. 

 

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka. 

 

 

 

 

Rościmin, 11.02.2019  

miejscowość, data podpis organizatora formy obozu  

  

  

miejscowość, data podpisy rodziców lub opiekuna prawnego  

 

  

Rościmin, 1.06.2019  

miejscowość, data podpis organizatora obozu  

  

  

miejscowość, data podpis organizatora obozu  

  

  

miejscowość, data podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę medyczną 
podczas obozu 

 

  



 

 

VI. Zobowiązania, zezwolenia i oświadczenia 
Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości 450 zł, słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 

Oświadczam, że podałam(-em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w 

czasie pobytu dziecka na obozie.  

Oświadczam, że w razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje na 

podstawie decyzji podjętych przez właściwy personel służby zdrowia. 

 

 

 

 

VII. Informacja organizatora dotycząca przetwarzania danych osobowych  
 

Zgoda na publikację wizerunku i upublicznienie danych  

1. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystanie i upublicznienie tego wizerunku i 

danych mojego dziecka na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, 

poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo 

ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody.  

2. Wyrażam zgodę na używanie, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych 

zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 

dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni 

publicznej i w mediach, niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie. Czas przetwarzania 

określa się do momentu wycofania zgody.  

3. Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 

komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 

dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda 

obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i 

spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie. Czas 

przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody.  

4. Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do przekazania tej zgody na osobę trzecią lub jakąkolwiek 

firmę czy instytucję, za wyjątkiem podmiotów zaangażowanych w realizacji „Obozu”. 

 

…………………………………………………………………..  

(data, podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

 

Klauzula Informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż:  administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Uczniowski Klub Sportowy Czwórka Nakło, 89-100 

Nakło nad Notecią, os. Władysława Łokietka 15  Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

statutowych UKS Czwórka Nakło na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie regulaminów oraz przepisów prawa,  Pani/Pana dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie 

określonym przepisami prawa,  posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz 

możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w 

przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych,  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 

odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału ucznia w szkoleniu i zawodach  Pani/Pana dziecka dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 …………………………………………………………………..  

(data, podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

  

miejscowość, data podpisy rodziców lub opiekuna prawnego  

  


