KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU
1. Organizatorem akcji jest Gmina Zakroczym,
2. Miejscem organizacji zajęć dla wszystkich uczestników jest Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w
Zakroczymiu,
3. Uczestnikami są dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w tych szkołach oraz gimnazjum z terenu
Gminy Zakroczym,
4. Uczestnicy akcji przebywają pod opieką wychowawców od godz. 10.00 do godz. 14.00 w terminie
13.07.2015r – 24.07.2015r
5. Rodzice zapoznali się z regulaminem akcji „Lato w mieście 2015” i akceptują jego warunki w całości.
Regulamin dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Zakroczym pod adresem: www.zakroczym.pl

____________________________________________
II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA
NA WYPOCZYNEK
1. Imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................................................................................
2. Data urodzenia ..........................................................................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania ...................................................................................................................................................................................
4. Nazwa szkoły …......................................................................................................................................................................klasa ..........
5. Adres rodziców (opiekunów) dziecka.
........................................................................................................................................................................................................................
telefon ...........................................................................................................................................................................................................
_________________________________________________

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np. na co dziecko jest uczulone - jedzenie, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje
stale leki i w jakich dawkach)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
____________________________________________________________
_________________________________
IV. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy wypełnia rodzic lub opiekun)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
_____________________________________________________________
Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w bazie
danych Urzędu Gminy Zakroczym. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania,
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zmianami).
Wyrażam dobrowolnie zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach marketingowych Urzędu Gminy
Zakroczym (w formie zdjęć na stronie internetowej i materiałach reklamowych). Zgodnie z ustawą zdn. 04.02.1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zmianami).
Wyrażam zgodę na leczenie szpitalne lub przeprowadzenie koniecznego zabiegu operacyjnego w czasie pobytu dziecka
na „Lato w mieście 2015”.
Nieprawidłowe wypełnienie karty lub jej niedostarczenie może spowodować niedopuszczenie dziecka do zajęć (§ 10
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzoru Dz. U. Nr 12, poz.
67).
Oświadczam, że zapoznałem/am się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w
akcji „Lato w mieście 2015”
zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Gminy Zakroczym www.zakroczym.pl.

.................................................................................................
(miejscowość, data)

…....................................................................................
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

