
KARTA KWALIFIKACYJNA 
UCZESTNIKA  OBOZU ROWEROWEGO 
 

Roztocze 2021 

 
 

Nazwa akcji Roztocze 2021 

Organizator Parafia św. Krzyża w Kielcach 

Termin 26-31 lipca 2021 
 
1.0226.01.2019.. 

Miejsce Lipowiec k/Tereszpola 

Koszt 800/600 zł/os. 

Dane uczestnika 

Nazwisko                    

Imię                    

Data urodzenia         Miejsce ur  

Adres  

Telefon uczestnika                    

PESEL             

Inne istotne informacje o dziecku (stan zdrowia, uczulenia, zażywane leki itp.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stwierdzam, że podałam/em* wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą 
pomóc w zapewnieniu właściwej opieki nad nim w czasie trwania półkolonii.  
 
 
data ................................... podpis rodzica / opiekuna ................................................ 

 

Regulamin uczestnictwa: 
Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, 
może mieć również wpływ na bezpieczeństwo innych osób. Dlatego każdy uczestnik 
Półkolonii zobowiązany jest:  
1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.  
2. Brać czynny udział w organizowanych zajęciach. 
3. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub 
przewodników. 
4. Nie oddalać się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od 
niego odpowiedniego zezwolenia.  
5. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i poruszania się na szlakach górskich. 
Zachowywać ostrożność na ulicach i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo.  
6. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.  
7. Wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników zgłaszać 
opiekunom.  
8. Pokryć ewentualne koszty wyrządzonych przez siebie zniszczeń.  
9. W razie nie stosowania się do obowiązujących zasad oraz uwag opiekunów 
organizator zastrzega sobie prawo odesłania uczestnika do domu na koszt rodziców 
/opiekunów. 

Oświadczenie: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym przechowywanie, zawartych w 
niniejszej karcie danych osobowych przez Parafię św. Krzyża w 
Kielcach**. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażam 
dobrowolnie, po otrzymaniu informacji o prawie dostępu do ww. danych, 
prawie odwołania lub zmiany mojej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w każdym czasie oraz będąc poinformowanym o celu 
przetwarzania ww. danych osobowych: organizacja wyjazdu na w/w 
akcję.. 

 Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w materiałach 
przygotowywanych w Parafii pw. św. Krzyża w Kielcach (strona 
internetowa, prezentacje, foldery itp.). 

 Oświadczam, że zastałem zaznajomiony z treścią Regulaminu wyjazdu 
wypoczynkowego/akcji/imprezy oraz akceptuję jego treść. 

 
 
...............................                                                ...................................................... 
           data                                                                      podpis   rodzica / opiekuna 

* zgodę wyrażamy stawiając znak „X” na polu   
** Podstawa prawna:pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 

ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 


