Uczniowski Klub Judo Lemur
ul. Zaułek 34
03-287 Warszawa

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku: OBÓZ.
2. Termin wypoczynku: 29.06.2020r. – 11.07.2020r.
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: Ośrodek Wypoczynkowy „Leśna Chata”
ul. Jeziorna 1, 64-915 Jastrowie

………………………………………….
miejscowość, data

………………………………………………….
podpis organizatora wypoczynku

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię (imiona) i nazwisko: …………………………………………………………….……………
2. Imiona i nazwiska rodziców: ………………………………………………………….………..…
3. Rok urodzenia: ………………
4. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………..…………..…
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców: …………………………………………………………
6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie
trwania wypoczynku: …………………………………..
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności
o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
społecznym:

……………………………………………………………………………………………………………
8. 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):

……………………………………………………………………………………………………………
9. Informacje szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym
wpisem szczepień): ………………………………………………………………………………………………….……
numer PESEL uczestnika wypoczynku: ………………………………………………….
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 sierpnia1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)

………………..…
miejscowość, data

………………………………………………….………

podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU
W WYPOCZYNKU
Postanawia się:
☐ Zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
☐ Odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu
…………………………………………….
miejscowość, data

………………………………………………….
podpis organizatora wypoczynku

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU
WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywał w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśna Chata” ul. Jeziorna 1, 64-915 Jastrowie
od dnia ………………………………… od dnia …………………………………
………………………………………
miejscowość,

……………………………………………………….
data podpis kierownika wypoczynku

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA
WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE:
……………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………….
podpis kierownika wypoczynku

VI. INFORMACJE I SPOTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU:
………………………………………..
miejscowość, data

…………………………………………………..
podpis wychowawcy wypoczynku

WARUNKI UCZESTNICTWA NA OBOZIE
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu, ośrodka gdzie jest organizowany obóz oraz do
poleceń wychowawców.
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości – paszport i aktualną legitymację szkolną.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione
przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu.
4. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego naruszenia reguł obozu,
uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny (rodziców, opiekunów).
5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas
podróży lub pobytu na obozie.
6. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek, w zależności od charakteru wyjazdu.
7. Uczestnikowi zabrania się posiadania telefonu komórkowego, kontakt z rodzicami jest możliwy za pośrednictwem
opiekuna.
My niżej podpisani oświadczamy, że znane są nam warunki pobytu dziecka na obozie, przewozu oraz ubezpieczenia i
akceptujemy je.

…………………………………………..………………
podpis rodziców/opiekunów

………………………………………………
podpis uczestnika

Uczniowski Klub Judo Lemur
ul. Zaułek 34
03-287 Warszawa

KWESTIONARIUSZ SANITARNY UCZESTNIKA OBOZU UKJ LEMUR
Data: …………………………………. (kwestionariusz wypełniany w dniu wyjazdu)
Nazwisko: …………………………………………………….
Imię: …………………………………………

………….

1. Wyrażam zgodę na poddanie się uczestnika zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym
obowiązującym podczas obozu sportowego UKJ Lemur mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się
wirusa SARS-CoV-2.
2. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez UKJ Lemur mających na celu ograniczenie
ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje. Oświadczam, że uczestnictwo w obozie
sportowym organizowanym przez UKJ Lemur jest na własną odpowiedzialność i ryzyko.
3. Zobowiązuję się zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej tj. osłony nosa i
ust (maseczki) oraz żele lub mydło antybakteryjny (np. Protex) do użycia podczas pobytu na obozie.
4. Zobowiązuje się do nauczenia mycia rąk zgodnie z wytycznymi GIS zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
5. Zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru uczestnika z obozu w przypadku wystąpienia u
dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
6. Przyjmuję do wiadomości, że w trakcie trwania obozu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin dzieci.
Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia, w załączeniu przekazuję odpowiedzi na następujące pytania
dotyczące uczestnika obozu:
1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywał za granicą?
□ NIE
□ TAK
Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, to proszę wskazać:
Miejsce wyjazdu (kraj): ……………………………………………………………

Jak długo trwał pobyt za granicą (liczba dni): …………………………………….
Datę powrotu zza granicy: …………………………………………………………
2. Czy ma objawy infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym uwzględnieniem takich objawów jak
kaszel, duszność oraz gorączka?
□ NIE
□ TAK
Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, to proszę wskazać występujące objawy:

…………………………………………………………………………………..
Od kiedy: …………………………….

3. Czy w ciągu ostatnich 24 dni miał kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub zdiagnozowany jako
przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2?
□ NIE
□ TAK
Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, to proszę wskazać, czy był poddany testowi na obecność wirusa SARSCoV-2 i jaki jest jego wynik: …………………………

………………..…
miejscowość, data

………………………………………………….………

podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku

Uczniowski Klub Judo Lemur
ul. Zaułek 34
03-287 Warszawa

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA
Niniejszym wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka):

………………………………………………………………………………………………………. ,

który może zostać utrwalony podczas obozów i zajęć organizowanych przez Uczniowski Klub Judo „Lemur” (dalej
także: Klub) oraz zawodów sportowych i imprez w których udział brać będzie dziecko, w ramach uczestnictwa w
Klubie.
Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:
1. Rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka polegać będzie na umieszczaniu zdjęć i filmów w przestrzeni
publicznej, to jest na stronach internetowych Klubu oraz na profilach Klubu prowadzonych w serwisach
społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp.
2. Dla potrzeb promocji działalności sportowej prowadzonej przez Uczniowski Klub Judo „Lemur”, wizerunek
mojego dziecka może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania,
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób. Nagrania filmowe i dźwiękowe z
udziałem mojego dziecka mogą być montowane, modyfikowane i dodawane do innych materiałów
powstających na potrzeby promocji działalności sportowej prowadzonej przez Klub.
3. Pod wizerunkiem dziecka może być także wskazane jego imię, nazwisko i osiągnięcia (informacje takie mogą
być również umieszczane bez wizerunków, np. w ramach informacji o wynikach zawodów).
4. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty do innych celów niż powyżej wskazane, a jego
rozpowszechnianie nie może naruszać dóbr osobistych dziecka.
Niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. Udzielona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

……………………..…
miejscowość, data

……………………………………….………
podpis rodziców/opiekunów

Uczniowski Klub Judo Lemur
ul. Zaułek 34
03-287 Warszawa

ZGODA NA PODAWANIE DZIECKU LEKÓW
Niniejszym wyrażam zgodę i proszę o podawanie mojemu dziecku (imię i nazwisko dziecka):

………………………………………………………………………………………………………. ,
branych przez nią/niego leków, to jest w szczególności (nazwa leku/dawkowanie):

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

Wyrażam zgodę, aby na moją prośbę w/w leki były podawane mojemu dziecku przez kadrę opiekunów wypoczynku –
obozu organizowanego przez Uczniowski Klub Judo „Lemur”.

……………………..…
miejscowość, data

……………………………………….………
podpis rodziców/opiekunów

Uczniowski Klub Judo Lemur
ul. Zaułek 34
03-287 Warszawa
Szanowni Państwo,
Jako organizator wypoczynku w postaci obozu letniego Uczniowskiego Klubu Judo „Lemur” (dalej: „Klub”) oraz
administrator danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci, poniżej przekazujemy Państwu informacje o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przez Klub, wymagane przez
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych danych) [Dz. U. UE.L.2016.119.1, powołane
rozporządzenia zwane będzie dalej: RODO].
Administrator danych osobowych.
(Administrator)
Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Judo „Lemur” z siedzibą w Warszawie, wpisany do ewidencji
uczniowskich klubów sportowych Urzędu m.st. Warszawy pod numerem 519.
Dane kontaktowe Administratora.
Klub nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji
Państwa praw mogą się z nami Państwo skontaktować:
— telefonicznie pod numerem 602 707 797;
— pod adresem e-mail: biuro@judo-lemur.pl;
— pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa
— osobiście w siedzibie Klubu, pod adresem: ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa.
Cele przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane w następujących celach oraz na
podstawie następujących podstaw prawnych:
— wykonanie obowiązków prawnych z tytułu organizacji przez Klub wypoczynku, tj. obozu letniego, w szczególności
wykonanie obowiązków wynikających;
z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2017.2198 j.t.) [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO];
— ochrona żywotnych interesów Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka [art. 6 ust. 1 lit. d) RODO];
— realizacja prawnie uzasadnionego interesu Klubu [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
— zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku zgody na rozpowszechnianie wizerunku Pani/Pana dziecka
na portalach społecznościowych [art.6 ust. 1 lit. a) RODO]
Kategorie odbiorców danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych
Pani/Pana dziecka mogą być podmioty z następujących kategorii:
— osoby upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, np. sądy, organy władzy publicznej;
— współpracownicy i pracownicy Klubu;
— osoby świadczące na rzecz Klubu pracę lub usługi:
• z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi biorącymi udział w wypoczynku,
• trenerskie,
• marketingowe, drukarskie i archiwizacyjne,
• administracyjne, biurowe i prawne,
• informatyczne, telekomunikacyjne, nowych technologii,
• księgowo-finansowe i podatkowe,
• opieki zdrowotnej,
• bankowe, ubezpieczeniowe, płatnicze,
— w przypadku danych osobowych dotyczących wizerunku Pani/Pana dziecka (utrwalonego na zdjęciach i filmach z
obozu, zawodów itp.) - podmioty
prowadzące serwisy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Instagram, Twitter.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Z racji, że serwery podmiotów prowadzących serwisy mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy
Twitter mogą znajdować się poza państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Klub może przekazywać dane
osobowe dotyczące wizerunku Pani/Pana dziecka (utrwalonego na zdjęciach i filmach z obozu, zawodów itp.) do takich
państw.
Facebook (w tym Instagram), Google (w tym YouTube, Google+) oraz Twitter przystąpiły do porozumienia w sprawie
Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie
danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia,
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.
Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych poza Europejski Obszar
Gospodarczy. Instrukcje dot. Uzyskania kopii z portali, których bazy danych znajdują się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym znajdą Państwo poniżej:
Facebook – https://www.facebook.com/help/212802592074644
Google – https://support.google.com/accounts/answer/3024190?hl=pl
Twitter – https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-download-yourtwitter-archive
Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji
wskazanych wyżej Celów przetwarzania danych. Przy ustalaniu niezbędnego okresu przechowywania danych
osobowych Administrator brać będzie pod uwagę następujące kryteria:
— wygaśnięcie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa,
— zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Przysługujące prawa
Ma Pani/Pan prawo:
— do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka (art. 15 RODO), ich
sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia(art. 17 RODO), jak również ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
— do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka (art. 21
RODO);
— w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, to jest dotyczących wizerunku
Pani/Pana dziecka – do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 lit. c) RODO);
— do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO);
— wnieść skargę do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
Proszę poinformować Klub o swoim żądaniu listownie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacjo o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Informujemy, że Klub nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania
Podanie danych osobowych wskazanych w karcie kwalifikacyjnej wypoczynku jest dobrowolne, jednakże jest
niezbędne do uczestnictwa Pani/Pana dziecka w obozie letnim organizowanym przez Klub. Klub ma bowiem obowiązek
pozyskania kart kwalifikacyjnych od rodziców uczestnika wypoczynku, zaś zawartość karty kwalifikacyjnej określa art.
92k ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2017.2198 j.t.).
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.

……………………..…
miejscowość, data

……………………………………….………
podpis rodziców/opiekunów

