KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWA UCZESTNIKA
ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej Wycieczki

Miejsce i termin wycieczki jednodniowej: 23.04.2022 - Dolina Kościeliska oraz Smreczyński Staw

Dane Uczestnika
Nazwisko

Imię
Pesel
Adres
Kod

Imię i nazwisko
Matki
Adres pod
którym będą
Rodzice
Kod
Telefon
kontaktowy do
Matki

Data urodzenia
-

Miasto

Dane Rodziców/Prawnych opiekunów Uczestnika
Imię i nazwisko
Ojca

-

Miasto
Telefon
kontaktowy do
Ojca

Informacje o stanie zdrowia uczestnika
Czy dziecko choruje na schorzenia alergiczne? Jeżeli
tak, to czy przyjmuje leki i/lub jest w trakcie
leczenia?
Czy przyjmuje inne stałe leki?
Czy jest uczulone na jakieś leki?
Inne uwagi dotyczące zdrowia dziecka:
Ostatnie przebyte szczepienia:
Tężec
Dur
Błonica
Inne

Oświadczam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, mogące mieć wpływ i
znaczenie w zapewnieniu mu właściwej opieki

.........................................
(data)

...................................................................................................
(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie uczestnika ROZRUCHU W
TATRACH ~ Jednodniowej Wycieczki na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135, z późn. zm.)

.......................................
(data)

.......................................................................................
(podpis rodziców / pełnoletniego uczestnika wypoczynku )

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W
ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej Wycieczki
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO**

*Nazwisko rodzica (opiekuna)………………………………………………………………………………………………………………
*Imię rodzica (opiekuna)……………………………………………………………………………………………………………………..
*Obywatelstwo……………………………………………………………………………………………………………………………………
*Płeć **Kobieta **Mężczyzna
*Ulica……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
*Numer budynku………………………………………………………………………………………………………………….……………..
*Numer lokalu……………………………………………………………………………………………………………………….………..…..
*Miasto………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*Kod pocztowy………………………………………………………….………………………………………………………………………….
*Województwo…………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Nr telefonu komórkowego……………………………………………………………………………….………………………………..
*Adres e-mail………………………………………………………………………………………….……………………………………………

DANE DZIECKA:
*Nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………..
*Imię dziecka…………………………………………………………………………………………………………………….……………….
*Obywatelstwo…………………………………………………………………………………………………….……………………………
*Płeć **Kobieta **Mężczyzna
*Data urodzenia………………………………………………………….………………………………………………………………………
*Numer PESEL/……………………………………………………………………………………………………….………………………....
*Ulica………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Numer budynku………………………………………………………………………………………………………………………………..
*Numer lokalu……………………………………………………………………….…………………………………………………………….
*Miasto………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
*Kod pocztowy…………………………………………………………………………………………………………………..………………..
*Województwo………………………………………………………………………………………….……………….……………………….
*Nr legitymacji szkolnej……………………………………………………………………………………………….……………………….
Adres e-mail……………………………………………………………………………..………………………………………………………….
Nr telefonu komórkowego……………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej
Wycieczki organizowanym przez AKADEMIA DELFIN TEAM KLAUDIA WYSOCKA

......................................................................................................
Data, Podpis

Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka
w ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej Wycieczki oraz jednocześnie wyrażam zgodę na
udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje.

...............................................................................................
Data, Podpis

*Niniejszym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez AKADEMIA DELFIN TEAM
KLAUDIA WYSOCKA, podanych powyżej moich danych osobowych w celu umożliwienia mojemu
dziecku udziału w ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej Wycieczki
*Niniejszym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez AKADEMIA DELFIN TEAM
KLAUDIA WYSOCKA podanych powyżej danych osobowych mojego dziecka w celu umożliwienia
mojemu dziecku udziału w ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej Wyciecze, w tym w celu
ubezpieczenia mojego dziecka i przekazania danych mojego dziecka firmie ubezpieczającej, opieka
lekarska.

*Niniejszym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgodę bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla
dziecka/uczestnika, do publikacji, pokazywania i wykorzystywania przez AKADEMIA DELFIN TEAM
KLAUDIA WYSOCKA w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych
biograficznych dziecka uczestniczącego w obozie, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach
istniejących obecnie i przyszłości na całym świecie-dla celów reklamowych, promocyjnych
oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą przez AKADEMIA DELFIN TEAM
KLAUDIA WYSOCKA te mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie wyłącznie za przez
AKADEMIA DELFIN TEAM KLAUDIA WYSOCKA.

..................................................................................................
Data, Podpis

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody**na otrzymywanie przeze mnie od AKADEMIA DELFIN TEAM
KLAUDIA WYSOCKA informacji handlowych drogą elektroniczną, tj. e-mailem, sms’em.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody**na otrzymywanie przez moje dziecko AKADEMIA DELFIN TEAM
KLAUDIA WYSOCKA informacji handlowych drogą elektroniczną, tj. e-mailem, sms’em.

*pole obowiązkowe, ** niepotrzebne skreślić, ***w przypadku obywatelstwa innego niż polskie

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody**na otrzymywanie przez mnie informacji handlowych drogą
elektroniczną (e-mail,sms), pochodzących od podmiotów współpracujących z AKADEMIA DELFIN
TEAM KLAUDIA WYSOCKA . Przez podmioty współpracujące rozumie się w szczególności podmioty z
którymi AKADEMIA DELFIN TEAM KLAUDIA WYSOCKA tj. m.in. DELFINTEAM.PL KAROLINA CABA

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody** na otrzymywanie przez moje dziecko informacji handlowych
drogą elektroniczną (email, sms) pochodzących od podmiotów współpracujących z AKADEMIA

DELFIN TEAM KLAUDIA WYSOCKA . Przez podmioty współpracujące rozumie się w szczególności
podmioty z którymi AKADEMIA DELFIN TEAM KLAUDIA WYSOCKA
tj. m.in. DELFINTEAM.PL KAROLINA CABA

...................................................................................................
Data, Podpis
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(-łem) poinformowana(-ny) o tym, że:
a.

administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka

(uczestnika WYCIECZKI JEDNIODNIOWEJ W TATRY), wskazanych powyżej, jest AKADEMIA DELFIN
TEAM KLAUDIA WYSOCKA,
b.

administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować

się w sprawach z wiązanych z ochroną danych osobowych korespondencyjnie: AKADEMIA DELFIN
TEAM KLAUDIA WYSOCKA
c.

podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia mojemu dziecku

udziału podczas ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej Wycieczce co nie rozerwalnie wiąże się z
koniecznością wykorzystania podanych danych osobowych do ubezpieczenia, wypełnienia karty
informacyjnej o stanie zdrowia Uczestnika , facebook , opieki medycznej i innych sytuacji
wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27
kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO) oaz podane przeze mnie dane będą przetwarzane
również w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, handlowych z działalnością
gospodarczą administratora –podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
uzasadnionym interesem administratora jest promocja swojej działalności gospodarczej; ewentualnie
w celu dochodzenia roszczeń związanych z ww. umową –podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego
roszczeń; ewentualnie do celów archiwalnych w interesie publicznym –podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d.

odbiorcami podanych przeze mnie danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione

na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, m.in. Poczta
Polska S.A. oraz firmy kurierskie. Ponadto moje dane mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom
przetwarzającym dane w celu windykacji należności czy też agencjom marketingowym –przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami administratora,

e.

podane przeze mnie dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji

międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania AKADEMIA DELFIN TEAM KLAUDIA
WYSOCKA stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie
danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich,
f.

podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażonej

przeze mnie zgody, ewentualnie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W
pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane będą przetwarzane w
sposób ciągły,
g.

posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem -jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody,
h.

mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
i.

podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, dla organizacji kolonii/obozu.

j.

administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani

profilowania.

........................................................................................
Data, Podpis

Deklaracja uczestnictwa dziecka w ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej Wycieczce
zorganizowanym przez AKADEMIA DELFIN TEAM KLAUDIA WYSOCKA

Deklaruje uczestnictwo ................................................................................................................. do
uczestnictwa w ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej Wycieczce organizowanej przez AKADEMIA
DELFINTEAM KLAUDIA WYSOCKA odbywającego się w czasie stanu pandemii COVID-19
w terminie ……………………………………….
Adres zamieszkania dziecka

...................................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, numer domu)

Dane rodziców/opiekunów dziecka
..............................................................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

Telefon do szybkiej komunikacji:

Matka Dziecka: tel. .............................................. Ojciec Dziecka: tel. …………….………………………………

I. OŚWIADCZENIE O PRZYPROWADZANIU I ODBIERANIU DZIECKA *Jeśli nie dotyczy,
prosimy o przekreślenie po skosie i zaparafowanie.

Oświadczamy, że osobiście przyprowadzimy i odbierzemy własne Dziecko z ROZRUCHU W TATRACH
~ Jednodniowej Wycieczce we wskazanych godzinach i miejscu.

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

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

Dnia

podpis matki

…..………………..…………………………
podpis ojca

II. OŚWIADCZENIE O UPOWAŻNIENIU OSOBY TRZECIEJ DO ODBIORU DZIECKA WYJAZDU
OBOZOWEGO *Jeśli nie dotyczy, prosimy o przekreślenie po skosie i zaparafowanie.

Oświadczam, że osobą upoważnioną do odebrania mojego syna/córki po ROZRUCHU W TATRACH ~
Jednodniowej Wycieczce organizowanym przez Akademia Delfinteam Klaudia Wysocka, Gierczyce 25,
32-744 Gierczyce we wskazanych godzinach i miejscu jest :

IMIĘ I NAZWISKO:………………………………………………………………………………………………………………………….
SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:………………………………………………………………………………

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

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

Dnia

podpis matki

…..………………..…………………………
podpis ojca

III. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej
Wycieczce Dziecka

My niżej podpisani oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na udział dziecka
(imię, nazwisko)……………………………………………………… w ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej
Wycieczce (m.in wędrówki górskie szlakami górskimi, nauka jazdy na nartach, snowboardzie, zjazd po

stoku narciarskim, itp.) Nasze Dziecko jest zdrowe i nie istnieją żadne przeciwwskazania do
uprawiania przez Niego ( Nią)* sportu. Zdajemy sobie sprawę, iż w przypadku niestosowania się do
zasad bezpieczeństwa, poszczególne dyscypliny sportowe mogą tworzyć sytuacje niebezpieczne i
nieprzewidziane oraz akceptujemy ryzyko ewentualnego nieszczęśliwego wypadku.

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

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

Dnia

podpis matki

…..………………..…………………………
podpis ojca

IV. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej
Wycieczce
Oświadczamy iż zapoznaliśmy się z poniższym regulaminem ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej
Wycieczce
1. Należy zapoznać się z regulaminem i programem wycieczki oraz bezwzględnie stosować się
do zawartych w nich zapisów.
2. Uczestnik ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej Wycieczki, zobowiązany jest uczestniczyć
we wszystkich punktach programu organizowanego przez opiekunów i kierownika wycieczki,
stosować się do regulaminu ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej Wycieczki oraz poleceń
opiekunów i kierownika wycieczki.
3. Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.
4. W czasie podróży:
•

zajmujemy wyznaczone miejsca w autokarze,

•

nie przemieszczamy się i nie stoimy w autokarze,

•

nie otwieramy i nie wychylamy się przez okno jadącego pojazdu,

•

nie otwieramy drzwi, nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu pojazdu,

•

nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi,

•

nie hałasujemy.

5. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania i stosowania zasad
obowiązujących w zwiedzanych obiektach i na szlaku górskim.
6. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą
przebywać.
7. Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia opiekuna i kierownika
wycieczki.
8. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie
zgłaszamy opiekunowi lub kierownikowi wycieczki.
9. Należy informować opiekunów o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu lub
życiu uczestników wycieczki.

10. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy natychmiast
informować opiekuna lub kierownika wycieczki.
11. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad dobrego wychowania.
12. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny.
13. W trakcie wycieczki zabrania się palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu pod
każdą jego postacią, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. Przebywanie
pod ich wpływem lub poważne naruszenia regulaminu ROZRUCHU W TATRACH ~
Jednodniowej Wycieczki, uczestnik zostanie wydalony z wycieczki jednodniowej na koszt
własny (rodziców lub opiekunów).
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt elektroniczny i rzeczy
wartościowe uczestników.
15. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, plecak
turystyczny, itp.).
16. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dokument tożsamości (paszport lub
Dowód Osobisty, legitymację szkolną).
17. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas
pobytu na ROZRUCHU W TATRACH ~ Jednodniowej Wycieczki.
18. Zachęcamy do dbałości o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i
wyobcowany.
Ja niżej podpisany/a akceptuję i zapoznałem/am się z powyższymi warunkami uczestnictwa W
wycieczce jednodniowej mojego dziecka

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

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

Dnia

podpis matki

…..………………..…………………………
podpis ojca

V. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych
danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.

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

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

Dnia

podpis matki

…..………………..…………………………
podpis ojca

