
VII. DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE SPORTOWO – 
WYPOCZYNKOWYCH STOWARZYSZENIA INSTRUKTORÓW I TRENERÓW 
KAJAKARSTWA. 
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest brać udział we wszystkich zajęciach 
organizowanych przez wychowawców, stosować się do regulaminów 
obozu, ośrodka oraz poleceń wychowawców. 
2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek. 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV  
i przedmioty wartościowe uczestników (np. telefony komórkowe, aparaty 
fotograficzne, „psp”, itp.). 
4. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód 
tożsamości (legitymacja szkolna). 
5. Na obozie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu  
i stosowania innych używek. 
6. W przypadku poważnego naruszania regulaminu obozu (m.in. zakazu 
palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i stosowania innych 
używek) uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt 
własny (rodziców lub opiekunów). 
7. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedział-
ność za szkody wyrządzone podczas pobytu na obozie. 
8. Uczestnik obozu nie może posiadać niebezpiecznych zabawek  
i przedmiotów (pistolety na kulki, scyzoryki, itp.) Takie przedmioty będą 
konfiskowane i oddawane rodzicom. 
 
 
 
                                                                               ............................................................................................ 

                                                                                (podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU  
 

1. Forma wypoczynku:   obóz rekreacyjno - sportowy 

2.  Termin wypoczynku: 6.08.2019-17.08.2019 

3.  Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji :   Ośrodek Wczasowy „Stepol”  

w Bachotku, 87-312 Pokrzydowo, woj. kujawsko-pomorskie 

  Warszawa, 16.03.2019 r. 
………………………………………………..                                                 ................................................................................  

      ( miejscowość, data)                                                                      (podpis i pieczęć organizatora turystyki) 

                                             
Obóz dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
 
 
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:  
 
……………............................................................................................................................................................................ 
 

 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

1.                                                                                                       



7. Informacja o szczególnych 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): 
 

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

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

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

O szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia  
z aktualnym wpisem szczepień): 

Tężec: ……………………………………………………………………… 
Błonica:…………………………………………………………………… 
Dur:………………………………………………………………………….. 
Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

oraz nr 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 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z poźń. zm.). 
 
 
....................................................................                     ............................................................................................ 

                   (data)                                                      (podpis rodzica /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: 

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

 
 
          ..............................................                                             ............................................................................  

                          (data)                                                                 (podpis organizatora wypoczynku) 
2. 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 
Uczestnik przebywał na obozie sportowo-wypoczynkowym Stowarzyszenia Instruktorów  
i Trenerów Kajakarstwa w Ośrodku Wczasowym  „Stepol” w Bachotku, 87-312 Pokrzydowo, 
woj. kujawsko-pomorskie,  
 
od dnia (dzień,miesiąc,rok): ………….….………… do dnia (dzień,miesiąc,rok):….………..………….…….  
 
 
 
        ..............................................                                             ...................................................................................  

                          (data)                                                                      (podpis organizatora wypoczynku) 
 
V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ CHOROBACH 
PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

                          (data)                                                                      (podpis organizatora wypoczynku) 
  
 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE 
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

                          (data)                                                                      (podpis wychowawcy wypoczynku) 
 
 

3. 
 



 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez SITK w związku z uczestnictwem 

w obozie sportowo-rekreacyjnym, informujemy: 

 

1. Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Stowarzyszenie  

Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa (dalej „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:  

ul. Goplańska 29/132, 02-954 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Goplańska 29/132, 02-954 lub drogą  

e-mailową pod adresem: biuro@sitk.pl 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy o systemie 

oświaty, ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o rachunkowości. 

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z uczestnictwem dziecka w obozie sportowo-

rekreacyjnym organizowanym przez Administratora, opieką nad uczestnikiem wyjazdu, 

organizacją zajęć i konkursów w ramach wyjazdu, promowaniem działalności Administratora 

poprzez publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych, a także w prasie.  

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do Państw Trzecich.  

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 

przepisów prawa, w tym w szczególności do jednostek kontrolujących oraz na podstawie 

umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa . Dane, 

których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu 

wyjazdu. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w wyjeździe. Ich nie 

podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu i skorzystaniu z oferty 

Administratora. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, ……………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko)…………………… 

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

 

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

                           /data/                        /podpis/ 

 

Ja, ……………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych.   

 

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

                           /data/                        /podpis/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 


