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Karta uczestnika półkolonii 

I. Informacja organizatora wypoczynku 

1. Forma wypoczynku PÓŁKOLONIE W TRAKCIE 

2. Adres wypoczynku TRAKT LUBELSKI 204, 04766 WARSZAWA 

3. Czas trwania wypo-

czynku  
od   do  

II. Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku 

1. Imię i nazwisko dziecka  

2.  PESEL dziecka  

3. Data urodzenia  

4. Adres zamieszkania  

5. Dane ro-

dziców/ 

opiekunów 

prawnych 

Imię  

i nazwisko  

 

 

 

Imię  

i nazwisko  
 

Mail  Mail  

Telefon  Telefon  

Informacje o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku (Dziecka) 

Choroby przewlekłe 
 

 

Ostatnio występujące: omdlenia, drgawki z 

utratą przytomności, częste bóle głowy, 

zaburzenia równowagi, częste wymioty, 

krwotoki z nosa, ataki duszności, przewlekły 

kaszel, szybkie męczenie się, częste bóle 

brzucha, bóle stawów, inne  

 

Uczulenia (podać nazwę alergenu, leku, 

pokarmu itp.) 
 

Choroba lokomocyjna 
 

 

Leki przyjmowane na stałe (tylko samo-

dzielnie przez uczestnika) 
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okulary, szkła kontaktowe, aparat ortodon-

tyczny, wkładki ortopedyczne, inne  
 

Inne ważne informacje zdrowotne  

Oświadczam, że moje dziecko nie ma orzeczenia o niepełnosprawności. 

Informuję że zapoznałam/em się i w pełni akceptuję regulamin półkolonii oraz program 

półkolonii . 

Przyjmuję do wiadomości, że w sytuacji nieprzestrzegania regulaminu lub oświadczenia 

nieprawdy przez rodzica/opiekuna lub Uczestnika W Trakcie może wypowiedzieć umowę 

półkolonii potrącając wszelkie poniesione koszty. 

Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc 

w zapewnieniu właściwej opieki w czasie półkolonii, a w razie 

zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 

diagnostyczne, operacje i podawanie leków. 

Upoważniam do odbioru dziecka następujące osoby :  

Imię i nazwisko nr pesel nr telefonu 

   

   

   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na 

potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników wypo-

czynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 

2015r. poz2135, z późn.zm.)) 

Wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka do celów statutowych W Trakcie i w 

konsekwencji powyższego wyrażam zgodę na: 1) fotografowanie mojego dziecka; 2) reje-

strowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z działalnością statutową W Trak-

cie, także tych, w których uczestniczyć będzie moje dziecko; 3) użycie wizerunku mojego 

dziecka, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez W Trakcie, na wszystkich 

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez 

ograniczeń co do czasu i ilości. 

 

Warszawa  

data podpis rodziców/opiekunów 
Uczestnika wypoczynku 


