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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
  
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU  
Forma wypoczynku: Półkolonie Zimowe 
 
Termin wypoczynku:   

o 14-18.01.2019  

o 21-25.01.2019  
 

Adres wypoczynku:  

o Centrum B4K: ul.Al.Adama Mickiewicza 4/8B, 58-071 Bydgoszcz 

o Szkoła Podstawowa 67: ul. Kromera 11, 85-790 Bydgoszcz 
 
 
……………………………                                                     …………………………………..   
   (miejscowość, data)                                                      (podpis organizatora wypoczynku) 
  
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (wypełnia rodzic/opiekun) 
 
 
1. Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………. 
 
2. Rok urodzenia: ……………………………………………………......................................... 

 
3. Pesel uczestnika wypoczynku ………………………………………………………………... 

 
4. Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………... 

 
5. Imiona i nazwiska rodziców: ………………………………………………..……………… 

 
6. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców (w przypadku uczestnika niepełnoletniego): 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
7. Nr telefonu rodziców/opiekunów ….…………................................................................. 
 
8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku,  

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

.………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym  

i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem,  
czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 

 
……………………………………...………………………………………………………………… 
……………………………………...………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
10.  Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie 

książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień): 
 

 tężec ………..……………………………………….. 
 

 błonica ……………………………………………… 
 

 dur …………………………………………………... 
 

 inne………………………………………………….. 
 

 
11. 

o 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 późn. Zm.))  

 

o Zapoznałam(em) się i akceptuję Regulamin dostępny na 
www.bricks4kidz.com.pl/bydgoszcz/regulamin/ 

 

o Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na wyjście mojego dziecka poza placówkę, w 
której odbywać się będą półkolonie, w ramach wypoczynku organizowanego przez 
Bricks4Kidz Bydgoszcz. Wyjście dotyczy: park/plac zabaw, obiad, kino, teatr, park 
trampolin.  

 

o Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ISI BRIX informacji handlowo-
marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych 
systemów wywołujących drogą SMS i e-mail. 

 
 
……………………………                                                        …………………………………..   
        (Miejscowość, data)                                                        (podpis rodziców/opiekunów) 

 
 


