
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU* 
*Kartę wypełnia rodzic/opiekun i składa w sekretariacie MOSiR do 31.01.2017 roku 

 
I. INFORMACJE ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku: Akcja „Zima w mieście na sportowo 2017” 

2. Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki  

(tel. 22/674-11-64)  

3. Czas trwania wypoczynku: 20-24.02.2017r. 

 

 

 

.....................................                                ................................................ 
     (miejscowość, data)                                                                                      (podpis organizatora wypoczynku) 

___________________________________________________________________________ 

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA 

WYPOCZYNEK 

1. Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................................... 

2. Data urodzenia ......................................................................................................................... 

3. Pesel /…..../…..../…..../…..../…..../..…../…..../…..../..…../……./……./ 

4. Adres zamieszkania .................................................................................................................. 

5. Nazwa i adres szkoły ................................................................................................................ 

- klasa .....................  

6. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku: 

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

7. telefon: MAMA …………………………..… TATA ………….……..…………… 

 

.....................................                                ................................................ 
     (miejscowość, data)                                                                                          (podpis rodziców/opiekunów) 

___________________________________________________________________________ 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU 

1. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 

szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

 

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

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

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

2. 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)  

 

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

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

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

* ODWRÓCIĆ *  



3. Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub dołączenie kserokopii 

właściwej strony z książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):  

 

tężec................................................................................błonica................................................................................ 

 

dur................................................................................inne ................................................................................ 
 
 
 

 

.....................................                                ................................................ 
     (miejscowość, data)                                                                                          (podpis rodziców/opiekunów) 

 

___________________________________________________________________________ 

IV. INFORMACJE DODATKOWE : 

1. Dziecko będzie odbierane przez: rodziców, opiekunów, wraca samodzielnie  
(PROSZĘ ZAZNACZYĆ WYBRANĄ ODPOWIEDŹ I PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO KAŻDEJ Z OSÓB 

ODBIERAJĄCYCH DZIECKO) 

 

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

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

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

2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na uczestnictwo w zajęciach na pływalni (dziecko 

pływa / nie pływa samodzielnie) - PROSZĘ ZAZNACZYĆ WYBRANĄ ODPOWIEDŹ. 

 

3. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Akcji jest wypełnienie przez rodzica/prawnego 

opiekuna i dostarczenie do MOSiR (najpóźniej do 31 stycznia 2017r.) karty 

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz dokonanie opłaty. 

 

4.Zapoznałam/-em się z Regulaminem Akcji „Zima w mieście na sportowo 2017”. 

 

5. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych 

mojego dziecka a także wprowadzanie ich do systemów informatycznych, w zakresie 

związanym z uczestnictwem w akcji „Zima w Mieście na sportowo 2017”,  zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., 

poz. 1182 z późn. zm.). 

 

6. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikację wizerunku mojego dziecka a 

także wprowadzanie go do systemów informatycznych, w zakresie związanym z 

uczestnictwem w akcji „Zima w Mieście na sportowo 2017”, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi  prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631 z późn. zm.). 

 

 

 

.....................................                                ................................................ 
     (miejscowość, data)                                                                                          (podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

 


