
                            

                                                   KARTA  KWALIFIKACYJNA  

 

 I. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOTKAŃ.   

 1. Forma wypoczynku:  Rekolekcje - Wakacyjne warsztaty w Talenciku z elementami edukacji i rekreacji.  

 2. Termin  spotkań  28.06 – 02.07.2021   

3. Adres spotkań:           

     Klubowe Centrum Talencik przy Kościele Chrześcijan Baptystów, ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław.  

  

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA  SPOTKAŃ 

 

1. Imię (imiona) i Nazwisko …………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

3. Data  urodzenia  …………………………………………………………………………………………………...  

4. PESEL uczestnika wypoczynku ………………………………………………………………………………….. 

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

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

 6. Numer telefonu rodziców lub opiekunów ………………………………………………………………………. 

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

8. adres e-mail do rodziców  …………………………………………...................................................................... 

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

 9. Przebyte  choroby dziecka  …………………………………………………………………………………….. 

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

10. Uwagi o stanie zdrowia…………………………………………………………………………………………. 

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

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

Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy  przebieg zakażenia, rodzic/prawny 

opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie  

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.  W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych  konieczne 

jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do udziału w wypoczynku.  

11. Uczulenia  pokarmowe……………………………………………………………………………………………. 

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

12. Inne uwagi………………………………………………………………………………………………………. 

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

 



13. Jakich pokarmów dziecko nie toleruje?................................................................................................................ 

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

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

Stwierdzam, że podałam(em)  wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w 

czasie wakacyjnych spotkań w Talenciku.  

 

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

Data i czytelny podpis obojga rodziców  lub prawnych opiekunów. 

 

14. Wyrażam zgodę na wyjścia rekreacyjne w mieście w czasie  „Wakacyjnych warsztatów ” 

 

………………………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis obojga rodziców  lub prawnych opiekunów. 

 

 

15. Zapoznałem się z  „Regulamin  „Warsztatów wakacyjnych w Talenciku z elementami edukacji i rekreacji „    

w związku z ryzykiem zakażenia SARS-COV-2 „  

 

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

                                                            Podpis obojga Rodziców  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka jako jego prawny opiekun, podanych w niniejszym formularzu w celu i na 

potrzeby  przeprowadzenia wakacyjnych spotkań w Talenciku . 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu w celu i na potrzeby kontaktowania się ze mną 

przez upoważnione osoby będące odpowiedzialne za przeprowadzenie zajęć oraz opieki nad moim dzieckiem podczas spotkań.   

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem danych jest Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej, ul. Szczytnowska 

35-39, 04-812 Warszawa, tel. 22 615-50-76, wew. 33, e-mail: kancelaria@baptysci.pl”. 

Jednocześnie wyrażam(y) / nie wyrażam(y)* zgody na wykorzystanie wizerunku  mojego dziecka uczestniczącego w zajęciach,  poprzez 

umieszczanie zdjęć na stronie internetowej,   w filmach,  zdjęciach,  publikacjach papierowych i elektronicznych  związanych z kolonią.  

(*niepotrzebna skreślić) 

 

…………………………………………………………………………… 

data  podpis obojga  Rodziców 

 


