
Karta zgłoszenia na półkolonię 
ZIMA 2020

imię i nazwisko dziecka:....................................................................................................................

data urodzenia............................................................. klasa ...................... szkoła ..........................

Telefony do szybkiego kontaktu: mama: ..................................... tato ...........................................

inni opiekunowie: ........................................................................... adres mailowy .........................

Ważne informacje zdrowotne o dziecku : .........................................................................................

................................................................................................................................................................
Wybór grupy tematycznej ..................................................................................................................

Z kim dziecko ma być zapisane do grupy ( proszę wybrać 1 osobę )...............................................

Kto będzie odbierał dziecko : ( imię nazwisko, stopień pokrewieństwa):

1. ............................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka z półkolonii od godziny: (dotyczy klas 4-8)

 .........................Podpis rodzica:  ..................................................................................................
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 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) 
Podpis rodzica:  ....................................................................................................................................
Wyrażam zgodę nie wyrażam zgody  na zamieszczenie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka na stronie internetowej 
szkoły i stronie internetowej  i fb organizatora 

Podpis rodzica:  ..........................

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Biuro Turystyczne Alditur-Aldona Komur z 
siedzibą we Wrocławiu , pytania można kierować odnośnie danych na adres alditurwycieczki@gmail.com
Pani/Pana  dane  oraz  dane  dziecka  będą  przetwarzane  w  celu  umożliwienia  uczestnictwa  Pani/Pana  dziecka  w 
półkoloniach przez okres niezbędny dla realizacji tego celu. Przetwarzanie w/w danych osobowych będzie odbywać się 
na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) 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) (Dz. Urz. 
UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi Umowy – Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku, 
zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zakresie 
danych  wrażliwych.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  poprawiania, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
Pani/Pana  narusza  przepisy RODO.  Informujemy,  iż  Pani/Pana  dane  osobowe będą  przekazywane wychowawcom 
prowadzącym zajęcia w ramach półkolonii  i  firmie ubezpieczeniowej ( data urodzenia dziecka )  twórczych. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, jednak `niezbędne w celu realizacji półkolonii przez organizatora

Podpis rodzica:  ...............................................                                      data ..........................................................
Wpłaty za półkolonie na konto współorganizatora : ( 220 zł ) za  turnus:
Alditur-Aldona Komur Marszowicka 145/3 54-078 Wrocław , tel 600655033, alditurwycieczki@gmail.com
nr konta  : 07114020040000390268578343 z informacją: imię i nazwisko dziecka, szkoła , klasa

mailto:aldona.komur@gmail.com


Warunki uczestnictwa w półkolonii 

1. Organizator: ZSP nr 12 we Wrocławiu, BT  Alditur- Aldona Komur z siedzibą we 
Wrocławiu  

2. Organizator jest uprawniony do organizacji zajęć o charakterze turystycznym, sportowym 

i edukacyjnym.

3. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Suwalska   we Wrocławiu 

4. Termin: 10-14 lutego 2020, opieka w godzinach od 7.30-16.30 

5. Dzieci są zobowiązane do przybycia na miejsce półkolonii każdego dnia do godziny 8.30, 

chyba, że organizacja zajęć wymaga wcześniejszego przybycia wówczas do godziny 8.00 

( wyjazd poza Wrocław).

6. Odbiór dzieci od godziny 15.30 – w dniach wyjazdów o 16.30

7. Należy  zaopatrzyć dzieci w odpowiedni strój/ ubiór na zajęcia  i wyjście poza szkołę i 

drugie śniadanie. 

8. Organizator zapewnia wykwalifikowanych wychowawców i opiekę pielęgniarki. 

9. Wszyscy uczestnicy na czas wycieczki wyjazdowej poza Wrocław objęci będą 

ubezpieczeniem od NNW w wysokości 10 tys zł. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii  przed jej rozpoczęciem w 

następujących przypadkach:

a) działanie siły wyższej ( działanie władz państwowych, powodzi, pożaru), brak 

uczestników 

11. Opłatę za rezygnację zwraca się tylko w przypadku udokumentowanej choroby uczestnika 

półkolonii po potrąceniu wydanych na organizację i przygotowanie kwot, których nie da się 

uniknąć.

12. Można wskazać na miejsce dziecka inne dziecko, aby uczestniczyło w półkolonii.

13. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów półkolonii przedstawianych na 

pierwszych zajęciach w pierwszy dzień półkolonii oraz umieszczonych w widocznym 

miejscu.

14. W przypadku niestosowania się do poleceń wychowawcy i rażące naruszanie regulaminu, 

zagrażanie bezpieczeństwu innych dzieci uczestnik może być skreślony z listy, a rodzic 

poproszony o zabranie dziecka bez zwrotu kosztów udziału. Nie ma możliwości 

uczestnictwa w dalszym ciągu w programie zajęć.

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości :

podpis Rodzica 

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

data: 


