
1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.  
2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym. 
 3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego. 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU  

1. Forma placówki wypoczynku: Półkolonia  Sportowo-Edukacyjna. 
2. Adres placówki: Szkoła Języka Angielskiego „Union Jack”, ul. Ks. Jałowego 10/7 

Rzeszów 35-010, Tel. 017/ 867 45 92, kom. 608064313 
3. Czas trwania: od poniedziałku do piątku (daty)………………………………..…. 
4. Organizator: Union Jack Sp. z o.o. 

            ul. Ks. Jałowego 10/7 Rzeszów 35-010, Tel. 608064313 

 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 rodziców3) 
………………………………………………………………………………………………………….……..……..  

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

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 się1) :  

  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............................................................................................................... 
(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)  



1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.  
2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym. 
 3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego. 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  
.........................................    ....................................................................................  
(miejscowość, data)      (podpis wychowawcy wypoczynku) 
 

REGULAMIN UCZESTNIKA PÓŁKOLONII  
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poniższego regulaminu. 

2. Uczestnik półkolonii 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. 

4. Uczestnik ma obowiązek dbania o codzienną higienę osobistą. 

5. Uczestnik ma obowiązek posiadania LEGITYMACJI SZKOLNEJ każdego dnia trwania półkolonii. 

6. Uczestnikowi 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 
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 półkolonii. 

13. Uczestnik ma prawo do pełnej realizacji programu półkolonii i do udziału we  wszystkich 
zajęciach programowych  

 

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

Podpis rodzica lub opiekuna:                                           Miejscowość, data: 

…………………………………                …………………………………… 

 

 

 

IV. OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na pobyt  mojego dziecka:......................................................................... 

na półkolonii organizowanej przez Kursy Języków Obcych „Union Jack” Sylwia Rytarowska, z siedzibą 
przy ul. Ks. Jałowego 10/7 Rzeszów 35-010, 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 Szkoła Języków 
Obcych „Union Jack”, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe utracone podczas 
półkolonii. W przypadku karygodnego łamania regulaminu obozu, uczestnik może zostać 
dyscyplinarnie usunięty z imprezy na koszt rodziców/opiekunów. 

Podpis rodzica lub opiekuna:                                           Miejscowość, data: 

…………………………………                …………………………………… 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie zabiegu operacyjnego, leczenia szpitalnego lub 
niezbędnych szczepień i zabiegów chirurgicznych oraz diagnostycznych w przypadku zagrożenia życia 
mojego dziecka. Stwierdzam, że podałem(am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą 
pomóc  w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu na obozie. 
Podpis rodzica lub opiekuna:                                           Miejscowość, data: 

…………………………………               Rzeszów dn……………………………… 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek słuchacza, 
zarejestrowanych podczas zajęć oraz związanych z uczestnictwem w programach, projektach, 
zawodach i konkursach. Ponadto wyraża zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych 
przez Słuchacza na stronie internetowej  szkoły i profilach internetowych w celu informacji i promocji 
szkoły.  

Podpis rodzica lub opiekuna:                                           Miejscowość, data: 

…………………………………               Rzeszów dn……………………………….. 

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

Podpis rodzica lub opiekuna:                                           Miejscowość, data: 

…………………………………               Rzeszów, dn………………………………. 

Dane osób wybierających dziecko/dzieci: 

1. ………..………………….…………………….…………..…………… 
2. ………..………………….…………………….…………..………….…         
 

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

Data                               Podpis rodziców lub prawnych opiekunów 

 



1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.  
2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym. 
 3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego. 

 

 

Szanowni Państwo, 

W związku ze zmianą przepisów regulujących kwestię ochrony danych 

osobowych informujemy, że : 

1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych w 

naszej bazie przedsiębiorców  

w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 (DZ. U. 2018, poz.1000) oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE 

(„RODO”) jest: Union Jack Sp. z o.o. ul. Ks. Jałowego 10/7 

Rzeszów 35-010,                                     e-mail: 

biuro@angielskirzeszow.pl. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO  w celu organizacji wypoczynku dla dzieci i 

informowania Państwa o ewentualnych zmianach przy pomocy 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. na wskazany adres 

e-mail. W każdej chwili mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę 

na otrzymywanie w/w informacji poprzez wysłanie wiadomości 

email na adres: biuro@angielskirzeszow.pl.Skorzystanie z prawa 

cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

3. Ponadto informujemy, iż w związku z powyższym przysługuje 

Państwu prawo do : 

● dostępu do danych osobowych, 

● sprostowania danych osobowych , które są nieprawidłowe, 

● uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, 

● usunięcia przetwarzanych danych osobowych, 

● ograniczenia przetwarzanych danych osobowych. 

4. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości 

otrzymywania korespondencji mailowej oraz informacji 

telefonicznej zawierającej m.in. informacje handlowe dotyczące 

wypoczynku dla dzieci, które w swojej ofercie proponuje Union 

Jack Sp. z o.o.  

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu 

wycofania zgody i nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu procesowi  podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

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

Data                               Podpis rodziców lub prawnych opiekunów 
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