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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU  

1. Forma wypoczynku –  Półkolonie „Niezwykły świat odkrywcy” - Ostrołęka 

2. Termin wypoczynku: od 09.08.2021 r. do 13.08.2021 r. 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: Kreatywne Centrum Zabawy „Hoopla w Klocki”, ul. Pileckiego 12, 

07-410 Ostrołęka 

 

………………………    …………………………………… 

(miejscowość, data)              (podpis organizatora wypoczynku) 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

1. Imię (imiona) i nazwisko..................................................................................................................... ............................................... 

2. Imiona i nazwiska rodziców………………………………………………………………………………………………………… 

3. Rok urodzenia (uczestnika wypoczynku) ................................................................................................. ......................................... 

4. Adres zamieszkania (uczestnika wypoczynku)................................................................................................................................... 

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców ................................................................................... ....................................................... 

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

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

wypoczynku: 

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

7. Informacje 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 stałe 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…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

Oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku ………………………………………………………………………………………… 

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących stanu zdrowia zawartych w karcie 

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku przez Essentia -  Katarzyna Sikorska w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia uczestnika wypoczynku. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem    (pole obowiązkowe)        TAK/NIE 

 

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

(data)                                      (podpis ojca, matki lub opiekuna) 

http://www.essentia.turystyka.pl/


 

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Essentia - Katarzyna Sikorska z siedzibą w Rzekuniu (biura: 

główne: ul. Kilińskiego 44, ul. Jana Pawła II 4, 07-410 Ostrołęka), tel. 575 509 809, 530 309 409, email: 

biuro@essentia.turystyka.pl., rezerwacje@essentia.travel.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody 

oraz w celu  organizacji wypoczynku. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania 

(poprawiania), przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody 

na przetwarzanie lub wniesienia skargi do GIODO/PUODO. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż trzy 

lata od zakończenia realizacji wypoczynku po czym nastąpi ich usunięcie lub anonimizacja. 

 

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

(data)                                      (podpis ojca, matki lub opiekuna) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO 

UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 

Postanawia się: 

1. Zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek   Tak/Nie 

2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek                 Tak/Nie 

ze względu: .........................................................................................................................................................................................  

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

 

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

(data)                          (podpis organizatora wypoczynku) 

 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W 

MIEJSCU WYPOCZYNKU  

Uczestnik przebywał: Kreatywne Centrum Zabawy „Hoopla w Klocki”, ul. Pileckiego 12, 07-410 Ostrołęka  

w terminie: 09.08.2021 r. do 13.08.2021 r. 

 

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

(data)                       (podpis kierownika wypoczynku) 

 

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W 

CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE  
................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka 

 

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

(miejscowość, data)            (podpis kierownika wypoczynku) 

 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU 

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

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

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

 

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

(miejscowość, data)          (podpis wychowawcy wypoczynku)  
 

 

 

 

 

 
 


