
Załącznik  nr 1 do Regulaminu Półkolonii 2021 w Radlinie

KARTA KWALIFIKACYJNA
UCZESTNIKA PÓŁKOLONII

RADLIN, UL. RYMERA 15
44 – 310 RADLIN

                                          

1. Imię i nazwisko dziecka 

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

2. Data i miejsce urodzenia 

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

3. Adres zamieszkania 

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

4. PESEL dziecka …………………………………………………………………………….….

5. Telefon do rodziców w czasie pobytu dziecka na półkoloniach:

matka (opiekun):  tel………………………………………………………………………………

ojciec (opiekun): tel………………………………………………………………………………..

6. Zobowiązujemy się do tego, że: (właściwe podkreślić)

- będziemy osobiście przyprowadzali i odbierali dziecko * 

- dziecko będzie przyprowadzała i odbierała upoważniona osoba *

- dziecko będzie samo przychodziło na zajęcia i wracało do domu*

………………………………………………………………………
(imię i nazwisko upoważnionej osoby, numer dowodu osobistego)

7. Dziecko będzie przebywało na półkoloniach na turnusie:(właściwe podkreślić, zapis tylko na
jeden, wybrany turnus)

 5.07.2021 – 9.07.2021 – I turnus
 12.07.2021 – 16.07.2021 – II turnus
 9.08.2021 – 13.08.2021 – III turnus
 16.08.2021 – 20.08.2021 – IV turnus

8. Zobowiązuję się do zapłacenia pełnych kosztów pobytu dziecka na półkoloniach przed
rozpoczęciem  wypoczynku,  najpóźniej  trzy  dni  po  zakwalifikowaniu  dziecka  na
półkolonie. W przypadku turnusu I (najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.)
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INFORMACJA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA

1. U dziecka  występowały  w ostatnim roku lub  występują  obecnie*:  drgawki,  omdlenia,
utraty przytomności,  zaburzenia  równowagi,  częste  bóle  głowy,  częste bóle  brzucha,
trudności w zasypianiu, tiki, moczenia nocne, lęki nocne, wymioty, krwawienia z nosa,
przewlekły kaszel  (lub katar,  anginy),  bóle stawów,  duszności,  szybkie męczenie się,
niedosłuch, jąkanie, inne:

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

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

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

2. Leki, pokarmy na które dziecko jest uczulone: 

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

………………………………………………………………………………………………

3. Inne uwagi o zdrowiu dziecka: ………............................................................................

Stwierdzamy, że podaliśmy wszystkie znane nam informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu właściwej  opieki  w czasie pobytu dziecka na półkoloniach.  Zgadzamy się
na uczestnictwo dziecka w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej
w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. 

...............................................................................................
                      (data i podpisy rodziców/ opiekunów prawnych)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez SSP nr 2 im. KEN w Radlinie (ul. mjr. P. I. Rogozina 55, 44-310 Radlin) jest
Dyrektor jednostki. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub c 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. Szczegółowe informacje dot. zasad przetwarzania danych osob.
można uzyskać na stronie internetowej Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/zpdo, na tablicach inf. wywieszonych w jednostce oraz
w formie udostępnianych na życzenie wydruków.
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https://radlin.pl/zpdo

