Karta kwalifikacyjna uczestnika PÓŁKOLONII
w Młodzieżowym Domu Kultury, Kluczbork, ul. Damrota 4
Termin wypoczynku

Turnus

I

podkreślić wybrany turnus

Turnus

II

od 28.01.2019 do 01.02.2019
od 04.02.2019 do 08.02.2019

Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku
Imię (imiona) i nazwisko dziecka
Rok urodzenia dziecka
Numer PESEL dziecka

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Adres zamieszkania
Dane rodziców/
opiekunów prawnych

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
lub pobytu

Adres zamieszkania
lub pobytu

Telefon

Telefon

Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub
zagrożenia niedostosowaniem społecznym
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)

Szczepienia
ochronne
wpisać rok szczepienia

tężec

błonica

dur

inne (jakie?)

Oświadczamy, że:

(*podkreślić właściwe)

1.

wyrażamy zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu,

2.

będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko,

3.

dziecko będzie przyprowadzać i odbierać inna osoba upoważniona …………………….………………………………………. (* imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Oświadczamy, że

1/dziecko nie potrafi samodzielnie pływać i nie może kąpać się w głębokim basenie, tylko w brodziku

(*podkreślić jedną odpowiedź)

2/dziecko potrafi samodzielnie pływać i może kąpać się w głębokim basenie

Wyrażamy zgodę na:




udział dziecka w zajęciach i wycieczkach organizowanych w ramach półkolonii
użycie wizerunku dziecka do celów statutowych MDK w Kluczborku
przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przepisami RODO, które dają również prawo cofnięcia tej zgody)
Pełna informacja nt. danych osobowych w związku z udziałem dziecka w półkoloniach na tablicy ogłoszeń w placówce.

Opłata 200 zł za turnus, na konto: BS w Wołczynie O/Kluczbork, nr 17 8876 0009 0036 4451 2000 0002.
WPIS NA LISTĘ UCZESTNIKÓW WG KOLEJNOŚCI ZŁOŻENIA KARTY ORAZ DOKONANIA WPŁATY

miejscowość, data

podpis rodziców / opiekunów prawnych / uczestnika wypoczynku

