
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

1.Forma wypoczynku1)

◻ kolonia ◻ zimowisko ⌧ obóz ◻ biwak ◻ półkolonia ◻ inna forma wypoczynku

2. Termin wypoczynku 05.08 – 15.08.2021

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku :

ZOOM Przygody Ośrodek Wypoczynkowy JANÓW LUBELSKI, Turystyczna 10, 23-300 Janów Lubelski

(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 rodziców2)

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

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania
wypoczynku ……………..…………………………………email…………………………………………………

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)

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

...................................................................................................................................................................................................
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 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).

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

(data) (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)



III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO
UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

Postanawia się:

◻ 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 : ZOOM PRZYGODY Ośrodek Wypoczynkowy Turystyczna 10, 23-300 Janów Lubelski .,(adres
miejsca wypoczynku)  od dnia (dzień, miesiąc, rok) ............................... do dnia (dzień, miesiąc, rok) ...............................

(data) (podpis kierownika wypoczynku)

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W
CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE

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

(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku)

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU

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

(miejscowość, data) (podpis wychowawcy wypoczynku)

VII. OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ..............................................................................................................
na obóz w Janowie Lubelskim organizowanego przez Klub Sportowy Street Sports w terminie 05.08– 15.08.2021 oraz
zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z pobytem dziecka jak również związanych z usunięciem
ewentualnych szkód wyrządzonych przez dziecko w czasie trwania turnusu.

Przyjmuję do wiadomości, że KS Street Sports nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, utracone podczas trwania
wypoczynku oraz szkody materialne wyrządzone przez uczestnika obozu (koszt ponosi uczestnik bądź prawny opiekun). W
przypadku karygodnego łamania regulaminu obozu uczestnik może zostać dyscyplinarnie usunięty z obozu  na koszt
rodziców/opiekunów.

*Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie zabiegu operacyjnego, leczenia szpitalnego lub niezbędnych szczepień i zabiegów
chirurgicznych oraz diagnostycznych w przypadku zagrożenia życia mojego dziecka.



Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany
podczas trwania obozu na stronie internetowej Diamond Team oraz w materiałach promocyjnych i pamiątkowych z obozu.

………………… ……...………………………………………..
(data) (Podpis rodziców lub prawnych opiekunów)

VIII . REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU DIAMOND CAMP
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poniższego regulaminu.
2. Uczestnik obozu ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez

wychowawcę lub kierownika.
3. Uczestnik zobowiązany jest do dbałości o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zakwaterowania i poza nim.
4. Uczestnik ma obowiązek dbania o codzienną higienę osobistą.
5. Bezwzględnie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania innych używek.
6. Uczestnikom nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obiektu bez wiedzy wychowawcy.
7. Uczestnik musi stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów.
8. W czasie korzystania z kąpieliska uczestnicy bezwzględnie przestrzegają regulaminu kąpieliska/parku wodnego oraz

przestrzegają poleceń ratowników i opiekunów.
9. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowych i ruchu drogowego oraz

zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego.
10. Uczestnik winien mieć szacunek dla osób starszych oraz kolegów i koleżanek.
11. Uczestnik musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia innych,

ma obowiązek natychmiast poinformować o tym opiekunów.
12. Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika obozu.
13. Uczestnik ma prawo do pełnej realizacji programu obozu i do udziału we wszystkich zajęciach programowych.

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

....................................... …............................... .............................................................
Miejscowość, data Podpis uczestnika Podpis rodziców lub opiekuna

–––––––––––––––

1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”,
2) W przypadku uczestnika

niepełnoletniego.



RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

1. Klub Sportowy “Street Sports” przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z uczęszczaniem na
obóz sportowy.

2. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy “Street Sports”, a dane te są – z jego
upoważnienia przetwarzane przez trenerów, instruktorów oraz księgowego.

Administrator danych informuje, że:

1. przetwarzanie przez Klub Sportowy “Street Sports” dane osobowe uczestników obozu sportowego oraz
kandydatów na uczestników zajęć grupy Diamond Team pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;

2. podanie danych osobowych Klubowi Sportowemu “Street Sports” jest dobrowolne, lecz niezbędne do
uczestnictwa w zajęciach  i obozie organizowanym przez Diamond Team. Niepodanie danych osobowych
uniemożliwia uczestnictwa w zajęciach obozowych. Żądanie ograniczenia grupy Diamond Team
przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć
organizowanych przez Klub Sportowy “Street Sports”.

3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem zarządu klubu sportowego
- ks.street.sport@gmail.com

4. Pani/Pana dane osobowe:
a. podane w karcie kwalifikacyjnej  lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
b. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w obozie sportowym,

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie
są przetwarzane w celach handlowych),

c. będą przechowywane, przez okres uczestnictwa obozie sportowym, a także po zaprzestaniu
uczestnictwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie
usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,

d. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
jakichkolwiek pomiarów,

e. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
6. w razie uznania, że przetwarzanie przez Klub Sportowy “Street Sports” grupę Diamond Team

dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

……………...…………………………………………………….
(data, czytelny podpis)


