
   KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA  
                          Licheń 2023 
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 
 
1. Termin wypoczynku: 15 – 24.07.2023 r.  
2. Adres miejsca wypoczynku: 

 

Hotel „ATUT” 

Toruńska 27 
62-563 Licheń Stary 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 
1. imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………………… 
2. data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………… 
3. nr pesel …………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. nr dokumentu tożsamości ………………………………………………………………………………………… 
5. adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………… 
6. adres zamieszkania lub pobytu rodziców…………………………………………………………………... 
7. tel. kontaktowe do rodziców / opiekunów uczestnika obozu ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 

szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………….. 

9. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i 
stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę autokarem, 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 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Umiejętności w zakresie pływania……………………………………………………………………………….. 
 
 

 ......................................... ................................................................................................... 
 (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 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
 

 ......................................... .................................................................................... 
 (data) (podpis organizatora wypoczynku) 

 

IV.  POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

 

Uczestnik przebywał w Hotelu ATUT, ul. Toruńska 27, 62-563 Licheń Stary 
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ....................................... do dnia (dzień, miesiąc, rok) 
................................................... . 
 
 

 ......................................... .................................................................................... 
 (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 SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE 
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

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

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

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

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

 ......................................... .................................................................................... 
 (miejscowość, data) (podpis wychowawcy wypoczynku) 

 



Regulamin obozu organizowanego przez 
ART DANCE TRAVEL 

 
1. Uczestnik obozu ma prawo:  

-  do udziału we wszystkich zajęciach programowych 
-  zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy 
-  do bezpiecznego i radosnego wypoczynku 

2. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 
-  przestrzegać regulaminu obozu i ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców 
-  zabrać ze sobą dokument tożsamości (legitymacja szkolna) 
-  uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć prze 
-   instruktora, wychowawcę lub lekarza 
-  punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć 
-  punktualnie stawiać się na wszystkich posiłkach i zbiórkach 
-  nie opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawców 
-  dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu 
-  mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób 
-  przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczących kąpieli i ruchu drogowego 
-  informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu 
-  uczestnik (jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone-  -  
-  przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie 
-  przestrzegania „ciszy nocnej” ustalonej przez organizatora 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż skradziony lub zniszczony z braku 
staranności uczestnika. 

4. Na obozie ze względu na specyfikę, rzeczy cenne, wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do 
depozytu wychowawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie rzeczy 
nie oddanych do depozytu. 

5. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: zakupu, posiadania i picia alkoholu. Zakupu, posiadania i 
palenia tytoniu. Zakupu, posiadania i zażywania narkotyków. Naruszania nietykalności fizycznej 
uczestników obozu lub kadry. 

6. Na obozie obowiązuje zakaz odwiedzin osób spoza obozu bez zgody i wiedzy kierownika obozu i 
wychowawcy 

7.  W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy 
uczestników, a po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów wydalony z obozu na koszt 
rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać 
dziecko w ciągu 24 godzin. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika, organizator 
zastrzega sobie prawo do przekazania Go pod opiekę właściwych władz (policja). 

8. Wszystkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji i zgody kierownika obozu. 
9. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na obóz, organizowany przez Art 

Dance Travel 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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) zwanego dalej RODO, 
informuję, iż: 
1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest Art Dance Travel Monika Szmit z siedzibą w 

Warszawie (03-681) przy ul. Wybornej 11, tel. 797580027 adres e-mail: biuro@artdancetravel.pl 
2. Państwa dane osobowe imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, imię i nazwisko dziecka, 

wizerunek dziecka, adres zamieszkania, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w 
celu związanym z realizacją działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikacji materiałów 
informacyjno-promocyjnych dotyczących działalności Art Dance Travel Monika Szmit w postaci 

tradycyjnej (druki papierowe) oraz publikacji na stronach internetowych i portalach 
społecznościowych (Facebook, Instagram itp.) zarządzanych przez Art Dance Travel Monika Szmit. 

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą odbiorcy materiałów informacyjno-promocyjnych oraz 
osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych w ramach 
wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator danych 
osobowych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych 
(podmioty przetwarzające). 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jednak 
niniejszy dokument jak i dane osobowe w nim zawarte, będą przetwarzane do czasu upływu terminu 
przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń wynikających z celu przetwarzania, w tym jako 
dowód spełnienia wymagań prawnych wynikających z RODO. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 
8. Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji 

międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach 
serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych 
przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony 
danych zgodnie z zasadami określonymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.. 

 
OŚWIADCZENIE ZGODY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie wizerunku mojego/moich 
dziecka/dzieci w postaci zdjęć oraz nagrań wideo przez Art Dance Travel Monika Matys-Szmit z siedzibą w 
Warszawie (03-681) przy ul. Wybornej 11, tel. 797580027 adres e-mail: biuro@artdancetravel.pl 
w następujących celach: 

 zamieszczanie na materiałach promocyjnych – plakaty, ulotki, biuletyny informacyjne itp. w celach 
informowania o działalności Art Dance Travel Monika Szmit oraz w celach promocyjnych. 

 publikacja na stronach www i portalach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.) 
administrowanych bezpośrednio przez Art Dance Travel Monika Szmit w celach informowania o 
działalności Art Dance Travel Monika Szmit oraz w celach promocyjnych. 

 z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej innej formy 
gratyfikacji. Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 
81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

 przed wyrażeniem zgód zapoznałem/łam się z informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie 
z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jak w Klauzuli informacyjnej 
poniżej (strona nr 2/2). 

 Powyższa zgoda obejmuje dokonywanie niezbędnych przeróbek i zmian takich jak np. kadrowanie, 
obróbka materiału w zakresie, w jakim będzie to uzasadnione celem i sposobem prezentacji 
wizerunku 

 Mam świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie. 
 
 
 
 
……………………………………………. 
Podpis rodziców / opiekunów 


