
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA  „Sportowych półkolonii z Osir Ursus 2021” 

 

I.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

1.Rodzaj wypoczynku: półkolonie  

2.Profil: ogólnosportowy 

3. Termin:  I turnus 28.06 - 02.07                   II turnus 05.07 - 09.07                      III Turnus 12.07 - 16.07 

4. Adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 
Warszawa 

 

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

   (miejscowość, data)                                                                                                      (podpis organizatora wypoczynku) 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

1.Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………………………………………………………… 

2.Imię i nazwisko rodziców/opiekunów………………………………………………………………………………………………. 

3.Data urodzenia uczestnika..................................................................................................................... 

4.Adres zamieszkania................................................................................................................................ 

5.Adres zamieszkania lub pobytu Rodziców podczas przebywania uczestnika na półkoloniach 
............................................................................................................................................ 

6.Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika w 
czasie trwania wypoczynku....................................................................................................................... 

7.Adres e-mail do Rodziców/opiekunów uczestnika................................................................................. 

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

Numer PESEL uczestnika wypoczynku …………………………………………………………………………………………………. 

 

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

                  data                                                                                         podpis rodziców lub opiekuna uczestnika 

 

III. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU  

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

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

 

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

  (miejscowość, data)                                                                                                         (podpis organizatora wypoczynku) 

 

IV. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA W CZASIE TRWANIA 
WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH W JEGO TRAKCIE   

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

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

 

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

   (miejscowość, data)                                                                                                                           (podpis kierownika wypoczynku) 

 

V. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU 
................................................................................................................................................................... 

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

 

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

(miejscowość, data)                                                                                                                (podpis wychowawcy wypoczynku) 



VI. OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

1) W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, 
operacje. Stwierdzam, że podałem(am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc  
w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na „Sportowych półkoloniach z Osir Ursus 
2021” 

2) Wyrażam zgodę na podawanie leków, które dziecko przyjmuje na stale i zostały one wymienione  
w karcie uczestnika półkolonii przez wychowawcę mojego dziecka.  

ZATAJENIE LUB PODANIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI O ZDROWIU DZIECKA ZWALNIA 
ORGANIZATORA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SKUTKI. 

 

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

                       data                                                                                                        podpis rodziców lub opiekuna uczestnika 

 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie art. 13 i 14 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 w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w 

Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02- 495 Warszawa (nr tel.: 22 250 19 01, adres e-mail: 
osir@osirursus.pl 

2. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus wyznaczony został Inspektor 
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem adresem e-mail: 
iod@cbi.org.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora. 

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy – „Sportowych półkolonii z OSIR Ursus 2021”. 
4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO, tj : 

 art. 6 ust 1 lit a i b RODO–przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań koniecznych do  realizacji w/w umowy; 

 art. 6 ust 1 lit c i art. 9 ust 2 RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, w tym obowiązkach wynikających z przepisach o 
archiwizacji, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika półkolonii 

 art. 6 ust 1 lit e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi; 

5. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do 
realizacji w/w celów, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych w/w celach mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa;  

b) pracownicy i inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przetwarzają 
dane osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w 
Dzielnicy Ursus (takie jak: dostawcy usług IT i oprogramowania, firmy audytowe). Administrator 
nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom do państw trzecich. 



9. Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia (jeżeli 
dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane), a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do 
przetwarzania danych osobowych.  

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Wszelkie żądania, wnioski, zgłoszenia zw. z realizacją przez Panią/Pana praw, o których mowa 
wyżej można kierować telefonicznie, w drodze korespondencji e-mail albo listownie– z 
wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1 niniejszej Klauzuli informacyjne. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem 
kwalifikacji uczestnika do udziału w „Sportowych półkoloniach z Osir Ursus 2021”. Jest 
Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest 
brak możliwości uczestnictwa dziecka w „Sportowych półkoloniach z Osir Ursus 2021”, W 
przypadku  danych przekazanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI: 

Integralną część Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika stanowi Regulamin „Sportowych półkolonii z Osir 
Ursus 2021”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia 345/11/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.  

Przekazanie wypełnionej i podpisanej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika „Sportowych półkolonii z Osir 
Ursus 2021” oraz dokonanie opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy na realizację świadczeń 
związanych z organizacją „Sportowych półkolonii z Osir Ursus 2021”. 

 

JA NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE WARUNKI UCZESTNICTWA SĄ MI ZNANE 

 

 

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

                              Data                                                                                      podpis rodziców lub opiekuna uczestnika  

 


