KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII
„Bezpieczne ferie zimowe w MDK – 2018”
I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU:
1. Forma wypoczynku: PÓŁKOLONIE
2. Adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 58-500 Jelenia Góra, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12
3. Czas trwania półkolonii:

□
□

- I TURNUS - 15.01.2018 r. – 19.01.2018 r.

(odpłatność 120,- zł.)

- II TURNUS - 22.01.2018 r. – 26.01.2018 r. (odpłatność 120,- zł.)

(*prosimy zakreślić X właściwe )
______________________________________________________________________________
II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA
NA PÓŁKOLONIE
1. Imię i nazwisko dziecka : ...............................................................................................................
2. Data urodzenia .............................................................. PESEL .............................................
3. Adres zamieszkania: .......................................................... telefon……………………………….
4. Nazwa i adres szkoły .................................................................................. klasa …….................
5. Adres rodziców (opiekunów) dziecka w czasie pobytu dziecka na półkolonii:
............................................................................................telefon ………………………..……..
........................................................................................... telefon ...............................................
_______________________________________________________________________________
Zobowiązujemy się, że: (*prosimy zakreślić X właściwe)

□
□
□

będę osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko,
wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu,
dziecko będzie przyprowadzać i odbierać osoba upoważniona : ……………………………………..
( ⃰ imię i nazwisko osoby upoważnionej)

_______________________________________________________________________________
Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty w wysokości: kwota ………….zł (słownie: …………….
…………………………………………..……)
(wpłatę należy dokonać razem ze złożoną kartą kwalifikacyjną uczestnika półkolonii)

Dzieci posiadające JELENIOGÓRSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY są objęte 50% zniżką w opłacie
Płatność w sekretariacie MDK w godz. 9.00 – 16.00
.........................................................
(miejscowość, data)

...................................................................
(podpis ojca, matki lub opiekuna)

______________________________________________________________________________

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w
jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku.
......................................
(data)

..........................................................
(podpis rodziców/opiekuna)

_________________________________________________________________________________________________________

Oświadczenie rodziców/opiekunów
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach:

ᴑ
ᴑ
ᴑ

wyjazdach i wycieczkach turystycznych, edukacyjno-rekreacyjnych po regionie
na obiektach Term Cieplickich i MOS-u (hala sportowa, boisko)
jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem PÓŁKOLONII

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.) oraz na umieszczanie zdjęć i filmów z
półkolonii na stronie internetowej oraz profilu organizatora na Facebooku, a także portalach internetowych
współpracujących z organizatorem.
Uwaga: Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28.08.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i
sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa turystyki informujemy, że
placówka ma obowiązek ubezpieczania NNW tylko w przypadku wyjazdów zagranicznych. Zgodnie z art. 24 ust.1
ustawy z dnia 26.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, przy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji półkolonii i nie będą
udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
…………….……………
( data )

…….………………………………
( podpis rodziców/opiekuna )

IV. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA
Postanawia się:
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na półkolonie.
2. Odmówić skierowania dziecka na półkolonie ze względu:
.......................................................................................................................................................
..................................
(data)

……………..................................
(podpis)

_______________________________________________________________________________
V. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU
PODCZAS TRWANIA PÓŁKOLONII
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................
(miejscowość, data)

.............................................................
(podpis wychowawcy-instruktora)

_____________________________________________________________________________

