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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA 
GLIWICKIE LATO W MIEŚCIE 2020 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Termin zajęć 

 03.08.2020 - 07.08.2020 
 10.08.2020 - 14.08.2020 
 17.08.2020 - 21.08.2020 
 24.08.2020 - 28.08.2020 

Lokalizacja zajęć 

Arena Orkana, ul. Orkana 8, Gliwice - Sportowe Lato 

Data oraz podpis organizatora wypoczynku 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 

Imię (imiona) i nazwisko   

PESEL  

Rok urodzenia  

Adres zamieszkania  

Imiona i nazwiska rodziców  

Adres zamieszkania lub pobytu rodziców  

Numery telefonu rodziców  

Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o potrzebach 
wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 
społecznym 

 

Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika, 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) 

 

Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku) lub przedstawienie książeczki zdrowia 
z aktualnym wpisem szczepień 
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Data oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

III. OŚWIADCZENIA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Wyrażam zgodę na podanie mojemu dziecku przez kadrę w razie potrzeby podstawowych 
leków typu: krople żołądkowe, tabletki przeciwbólowe lub przeciwgorączkowe, wapno. 

 TAK 
 NIE 

W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, 
zabiegi diagnostyczne, operacje. Organizator o takiej sytuacji natychmiast informuje 
rodziców, jeśli to możliwe. 

 TAK 
 NIE 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z zajęć z udziałem mojego dziecka w bezpłatnych 
publikacjach Stowarzyszenia GTW Gliwice, w multimediach, w szczególności na stronie 
internetowej www.gtw.gliwice.pl i facebookowym profilu naszego Stowarzyszenia. 

 TAK 
 NIE 

Zezwalam na samodzielny powrót dziecka do domu o godz. 16:00. 
Dodatkowe informacje: 
 
 

 TAK 
 NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na 
potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 TAK 
 NIE 

Data oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

Obowiązki uczestnika: 
 Aktywnie uczestniczyć w zajęciach; brać udział we wszystkich aktywnościach, stosować się do 

regulaminu i poleceń wychowawców. 
 Nie oddalać się od grupy i poza obręb placówki bez zezwolenia wychowawcy. 
 Posiadać legitymację szkolną. 
 Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dziecko podczas 

zajęć. 
Prawa uczestnika: 
 Prawo: do spokojnego wypoczynku, korzystania z programu, atrakcji, wszystkich urządzeń i 

sprzętów półkolonii. 
 Prawo do wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu. 
Zastrzeżenia: 
 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, zniszczone (telefony komórkowe, przenośny 

sprzęt elektroniczny, pieniądze i rzeczy wartościowe) z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów 
oddanych w depozyt u wychowawcy. 
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 W przypadku spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, przebywania pod ich 
wpływem, a także poważnego naruszenia regulaminu uczestnik zostanie wydalony z wypoczynku. 
Wówczas rodzice/opiekunowie poniosą pełne koszty zaistniałej sytuacji. 

Zobowiązanie kandydata. Zobowiązuje się respektować instruktorów i wychowawców oraz 
przestrzegać regulaminu wypoczynku.. Rozumiem  i będę przestrzegać zakazu samowolnego oddalania 
się od grupy. 

Data oraz podpis uczestnika wypoczynku 

V. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

Postanawia się: 
 zakwalifikować i skierować uczestnika na zajęcia 
 odmówić skierowania uczestnika na zajęcia 

Uzasadnienie odmowy:  

Data oraz podpis organizatora wypoczynku 

VI. POTWIERDZENIE POBYTU UCZESTNIKA NA ZAJĘCIACH 

Uczestnik podczas wypoczynku w okresie od ____________________ do ____________________ przebywał na 
zajęciach na obiekcie Orkana Arena przy ul. Orkana 8 w Gliwicach. 

Data oraz podpis kierownika wypoczynku 
VII. INFORMACJA KIEROWNIKA O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA W CZASIE TRWANIA ZAJĘĆ 
ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 

 

Data oraz podpis kierownika wypoczynku 

VIII. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 

 

Data oraz podpis wychowawcy wypoczynku 

  


