
 
 
 

 
Fundacja Ekoenergetyki 
ul. Nowy Kisielin-Rozwojowa 10 
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KRS 0000862083 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku  Półkolonie 

2. Termin wypoczynku: ……………………..  

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: …………………………………………………………………… 

 

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

    (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  dziecka ................................................................................................................ 

6. Numer  telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku w czasie  

trwania wypoczynku ................................................................................................................................................................... 

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku,  w szczególności o potrzebach  

wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

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

8. Istotne dane mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka (np. stosowana dieta, uczulenie, stałe przyjmowanie  

leków, inne)  

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

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

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

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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O szczepieniach ochronnych(wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień): 

Tężec………………………………………………………………………………………… 

Błonnica…………………………………………………………………………………….. 

Dur………………………………………………………………………………………..…. 

Inne………………………………………………………………………………………..… 

Numer PESEL uczestnika wypoczynku …………………………………………..……… 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ekoenergetyki z siedzibą w Zielonej Górze (66-002) przy ulicy Nowy 

Kisielin – Rozwojowa 10. Z administratorem można skontaktować się mailowo: kontakt@ekolucky.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. 

Dane przetwarzane są dla celów związanych z organizowaniem wypoczynku dzieci w formie półkolonii, na podstawie zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli 

informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.ekolucky.pl . 
 

 

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

               (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) 

 

http://www.ekolucky.pl/
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IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU 

WYPOCZYNKU 

Uczestnik przebywał ………………………………………………………………………………………………………….. 

                                     (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) 

  


