
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
„TWÓRCZE LATO 2021 Z DCK” 

 
 

I.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku: PÓŁKOLONIA 

2. Termin wypoczynku:1)   □ 05.07.2021 - 09.07.2021r.    □ 19.07.2021 - 23.07.2021r. 

    □ 12.07.2021 -16.07.2021r.     □ 26.07.2021 - 30.07.2021r. 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: 
DĘBIŃSKIE CENTRUM KULTURY, JASTEW 13, 32 – 852 DĘBNO 

 

 

Jastew, …………………………………………………     ……………………………………………………………………… 

(miejscowość, data)       (podpis organizatora wypoczynku) 
 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

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

2. Imiona i nazwiska rodziców ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

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

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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) oraz czy 
dziecko choruje na chorobę przewlekłą zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19  

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

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

 

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia  
z aktualnym wpisem szczepień): 
tężec………….…..………………….…  błonica ………………….…………….………  dur ……………………………………  inne ………………………………………… 

 

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku  
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne 
do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku oraz do realizacji zajęć (zgodnie  
z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz.1781 z późn. zm.) 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem zajęć i akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się  
do uiszczenia opłaty w wysokości 90,00zł /dziewięćdziesiąt złotych/ za każdy zadeklarowany tydzień. 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie w mediach: Internecie, prasie, na tablicy informacyjnej DCK zdjęć 
i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas w/w zajęć. Wizerunek będzie 
wykorzystywany wyłącznie w celu promocji zajęć. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w karcie kwalifikacyjnej danych osobowych przez Administratora 
danych. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 
Jastew, …………………………………………………    ……………………………………….………………………………………… 
(miejscowość, data)      (podpis rodziców) 

           



 
OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM DZIECKA W PÓŁKOLONII, REALIZOWANEJ 
W STANIE EPIDEMII: 
1. Wyrażam zgodę na udział dziecka w półkolonii realizowanej w Dębińskim Centrum Kultury w stanie 

epidemii COVID-19. 
2. Stan zdrowia dziecka jest dobry, nie przejawia oznak infekcji ani objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną np. podwyższona temperatura, kaszel, biegunka, duszności, 
wysypka, bóle mięśni i inne nietypowe objawy. 

3. W okresie 10 dni przed rozpoczęciem półkolonii, uczestnik nie miał kontaktu z osobą zakażoną 
wirusem COVID-19, oraz żaden z domowników, osób kontaktujących się z uczestnikiem, 
odprowadzających na półkolonie, nie przebywa w izolacji ani nie przejawia widocznych oznak 
choroby. 

4. Zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem półkolonii, zasadami bezpieczeństwa w zakresie 
zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19, obowiązującymi w Dębińskim Centrum 
Kultury. 

5. Uczestnik będzie stosował się do regulaminu uczestnictwa i wytycznych związanych  
z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów i zasad higieny. 

6. Wyrażam zgodę na pomiar przez pracownika Dębińskiego Centrum Kultury temperatury ciała 
uczestnika, jeżeli wystąpią niepokojące objawy chorobowe, oraz przekazanie danych osobowych 
dla odpowiednich służb medycznych, sanitarnych w przypadku wystąpienia zakażenia  
lub podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

7. Zdaję sobie sprawę z ryzyka, iż mimo wprowadzonych w Dębińskim Centrum Kultury obostrzeń 
sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych może dojść do zakażenia COVID-19  
na terenie DCK. 

8. W sytuacji zakażenia na terenie Dębińskiego Centrum Kultury, nie będę wnosił/wnosiła skarg, 
będąc całkowicie świadom/a zagrożenia epidemicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

9. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania organizatora o każdej zmianie w niniejszym 
oświadczeniu.  

10. Oświadczam, że decyzja o uczęszczaniu na zajęcia podczas trwania stanu epidemii jest 
dobrowolna i podjęta w pełni świadomie. 

11. Akceptuję, że Dębińskie Centrum Kultury nie bierze odpowiedzialności materialnej  
i prawnej za ewentualne skutki wywołane zarażeniem uczestników lub innych osób w placówce  
z niezawinionej przez placówkę przyczyny. 

12. Akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać zasady, że jeżeli w domu przebywa osoba  
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczestnikowi nie wolno przychodzić  
na zajęcia do placówki. 

13. Zobowiązuję się do niezwłocznego (do 2 godzin) odbioru dziecka z półkolonii w przypadku 
wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 
duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). 

14. Zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w indywidualna osłonę nosa i ust. 
 
 
Jastew, …………………………………………………    ……………………………………….………………………………………… 
(miejscowość, data)      (podpis rodziców) 
 
Informujemy, iż: 
1. Administratorem danych wskazanych w karcie uczestnictwa jest Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi,  

tel. 14/66 58 661. 
2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania  

DCK, a także przysługujących uprawnień, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  
za pomocą adresu e-mail: lukaszfranczyk@casim.com.pl.  

3. Dane zbierane są w celu realizacji półkolonii 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  
i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo  
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich będzie wiązało się  
z brakiem możliwości udziału w półkoloniach organizowanych przez DCK. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zajęć z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. 
 

__________ 
 

1) Właściwe zaznaczyć znakiem X 
 


