KARTA KWALIFIKACYJNA – DEKLARACJA
(wypoczynek dzieci i młodzieży – półkolonia żeglarska)
I. Informacje organizatora – miejsce: Yacht Club Rewa, ul. Koralowa 5, Rewa
Termin półkolonii: (proszę zaznaczyć wybrany)
29.06 – 03.07.2020

20.07 – 24.07.2020

10.08 – 14.08.2020

06.07 – 10.07.2020

27.07 – 31.07.2020

17.08 – 21.08.2020

13.07 – 17.07.2020

03.08 – 07.08.2020

II. Dane personalne uczestnika:
Imię (imiona) i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Wzrost dziecka
(rozmiar koszulki)

Czy dziecko potrafi pływać?

III. Dane personalne rodziców/opiekunów prawnych:
Imiona i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail
Numer dowodu
osobistego
IV. Odbiór dziecka z Półkolonii (punkt 1. wypełnić tylko, jeśli dziecko ma skończone 7 lat):
1. Ja, niżej podpisana(-y) ______________________________________________ wyrażam zgodę na samodzielne przyjście mojego
dziecka na zajęcia oraz powrót do domu po zajęciach, oraz oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność
za bezpieczeństwo dziecka przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu w trakcie powrotu dziecka
do domu. Jestem również świadoma(-y), że przepisy o ruchu drogowym zabraniają korzystania z drogi dziecku
w wieku do 7 lat (art. 43 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602).
2. Dane osób uprawnionych do odbioru dziecka z Półkolonii (wypełnić nawet jeśli dziecko będzie wracało
samodzielnie):
Lp.

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Numer dowodu osobistego

1.
2.
3.
4.

1

V. Informacje o stanie zdrowia uczestnika:
Czy dziecko może uczestniczyć we wszystkich zajęciach sportowych?
TAK

NIE, nie może uczestniczyć w:

Czy znane są Państwu przeciwwskazania (schorzenia, choroby dziecka) wykluczające dziecko z zajęć
sportowych o charakterze rekreacyjnym?
NIE

TAK, jakie?:

Czy u dziecka występują dolegliwości i objawy typu: omdlenia, drgawki z utratą przytomności, częste bóle
głowy, zaburzenia równowagi, ataki duszności, astma, częste wymioty, krwotoki z nosa, częste bóle
brzucha, przewlekły kaszel, bóle stawów, szybkie męczenie się lub inne?
NIE

TAK, jakie?:

Czy dziecko jest uczulone na pokarmy i/lub leki?
NIE

TAK, jakie?:

Czy dziecko regularnie przyjmuje leki?
NIE

TAK, jakie?:

Inne uwagi dotyczące stanu zdrowia, zachowania, diety lub szczególnych potrzeb edukacyjnych dziecka:

VI. Zobowiązania i oświadczenia rodziców/opiekunów:
1. Ja, ______________________________________________ wyrażam zgodę na podejmowanie aktywności fizycznej przez moje
dziecko podczas półkolonii w zakresie żeglarstwa oraz innych sportów rekreacyjnych. Dziecko nie wykazuje
jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania żeglarstwa i uczestnictwa w półkoloniach.
2. Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu
mu właściwej opieki i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej
w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
3. Akceptuję regulamin półkolonii dostępny na stronie internetowej: www.ycrewa.pl/polkolonie.
4. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w materiałach YC Rewa na stronie internetowej, profilu
Facebook, a także w prezentacjach promocyjnych w celach marketingowych.
5. Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia.
6. Zgodnie z art. 8 ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych, materiałach informacyjnych
i promocyjnych, których wyłącznym administratorem jest Yacht Club Rewa. Przyjmuję do wiadomości, że powyższe
działania będą realizowane w celu budowania pozytywnego wizerunku Yacht Clubu Rewa w przestrzeni publicznej oraz
nie będą naruszały niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że poniższej zgody udzielam nieodpłatnie.

____________________________________________
Miejscowość, data

____________________________________________________________________________________________
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych
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