KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU MÓWIĄCEGO KIJA
Rodzaj wypoczynku: obóz letni
Adres obozu: Ośrodek Wypoczynkowy Szekla, Stronie Wieś 39, 57-550 Stronie Śląskie
Czas trwania: 28.07-06.08.2021r.

A. Wniosek rodziców o skierowanie dziecka na obóz
1. Imię i nazwisko dziecka ...............................................................................................
2. PESEL………………………………

3. Data urodzenia dziecka……………….…..…………………

4. Adres :zamieszkania:
Ulica: …………………………………… Numer domu ……………………………
Kod pocztowy: ……………………………………

Numer lokalu …………………………. .....

Miejscowość: ………………………………………………………

Kraj ( w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą): ……………………………………………
5. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ................................................................................
6. Adres rodziców (opiekunów), jeśli jest inny niż dziecka…………………………………………………………….
…............................................................................................................. ............................ telefon …...........................................

B. Informacje rodziców o stanie zdrowia dziecka i szczepieniach
(prosimy udzielić niezbędnej informacji)
1. Imię i nazwisko dziecka .........................................................
2. Szczepienia ochronne wraz z rokiem, w którym się odbyło: tężec ...................... błonica .................. dur ................., inne
.................................................................................
3. Przebyte choroby zakaźne i trwające choroby przewlekle: ………………..…………………………………………………….
4. Dziecko na stałe zażywa leki (podać nazwę leku i zalecone dawkowanie)
5. U dziecka występują*: drgawki, utrata przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, bóle głowy, lęki nocne, trudności
w zasypianiu, moczenie, bóle brzucha, krwawienie z nosa, duszności bóle stawów, wymioty, problemy z uzębieniem,
inne……………….............................................................................................................
6. Czy dziecko w ostatnim roku przebywało w szpitalu – jeśli tak, podać przyczynę i kiedy
................................................................................................................. ........................................................................................
7. Dziecko jest uczulone na ............................................................................................................................................................
8. Dziecko ze względów zdrowotnych nie spożywa następujących produktów ………………………………………………………
9. Dziecko winno stale nosić okulary, aparat ortodontyczny, inne (wpisać, jakie)
10. Jazdę samochodem znosi dobrze/źle*
...............................................................................
11. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzamy się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacje oraz
wyrażamy zgodę na udzielanie kadrze obozu wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka.
12. Chcę, żeby moje dziecko wzięło udział w praktykach religijnych (msza):

C. Informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych dziecka (np.: nieśmiałość,
nadpobudliwość, problemy w nawiązywaniu kontaktów)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………

D. Istotne informacje
Istnieją orzeczone przez Sąd ograniczenia prawne kontaktu dziecka z .……………………………………………………………….
i wobec tego do wiadomości kierownika obozu załączam kopię stosownego orzeczenia*
Inne: ..…………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………..……………………..

13. NIEZBĘDNE NAM OŚWIADCZENIA I ZGODY, których potrzebujemy, aby móc zabrać dziecko na obóz i swobodnie
tworzyć wspomnienia z obozu na zdjęciach 😊: Prosimy zaznaczyć X w okienkach i podpisać poniżej.

 Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane oraz informacje o stanie zdrowia mojego dziecka są
zgodne ze stanem faktycznym i że jestem świadomy odpowiedzialności za zatajenie informacji istotnych dla
organizatora, aby mógł należycie chronić życie i zdrowie mojego dziecka lub podania danych nieprawdziwych

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rezerwacji,
zakupu, realizacji wyjazdu organizowanego przez Mówiący Kij oraz na potrzeby zapewnienia należytej opieki i
bezpieczeństwa dziecku podczas wyjazdu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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
(RODO)). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do w/w procesów. Zostałem poinformowany, że
przysługuje mi dostęp do moich danych, możliwość ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich
przetwarzania. Administratorem danych jest firma Mówiący Kij Sp. z o.o."]
Wyrażamy zgodę/nie wyrażam zgody* na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę Mówiący Kij z siedzibą
w Rzekuniu, ul. Platynowa 17, naszych danych osobowych w celu informowania o aktualnej ofercie Mówiącego
Kija. Wyrażamy zgodę/nie wyrażam zgody* na bezpłatne wykorzystanie materiałów audiowizualnych z udziałem
naszego dziecka zebranych w trakcie pobytu na obozie w celach promocyjnych

Podczas naszych obozów wykonujemy zdjęcia, które każdy uczestnik może uzyskać jako pamiątkę z obozu, a
każdy rodzic jako codzienną relację z obozów na naszym profilu facebook. Chcemy również, by to zdjęcia
naszych obozowiczów i ich radość były prezentowane jako wzorcowe na naszej stronie internetowej i innych
materiałach promocyjnych. Aby to było możliwe, potrzebujemy, abyście wyrazili na to zgodę i zaznaczyli pole
przy oświadczeniu poniżej

 Wyrażam zgodę na utrwalanie wizerunku mojego dziecka w materiałach audiowizualnych, wykonanych
podczas obozu oraz na bezpłatne wykorzystanie przez firmę Mówiący Kij Sp. z o.o.materiałów audiowizualnych z
udziałem mojego dziecka do celów sprawozdawczych i promocyjnych związanych

………………………………………………………
data i podpis rodzica

dziękujemy za zaufanie
Zespół MK

