
5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu na obozie. 

6. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, 
rzeczy osobiste, zegarek). 

  

Ja, niżej podpisany oświadczam, że warunki uczestnictwa w obozie są mi znane. 

 

 

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

       Podpis rodziców (opiekunów)                           Podpis uczestnik 

UWAGA, UWAGA, UWAGA!!! 

W KAŻDYM MIEJSCU GDZIE POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE STRZAŁKI 
PROSIMY O PODPIS RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

           W TYM MIEJSCU GDZIE SĄ CZARNE STRZAŁKI PROSIMY O PODPIS 
UCZESTNIKA OBOZU 

Koszt* 
Od 1990 zł  

Przy zgłoszeniu i wpłacie zaliczki do 31.01.2023 r. 
Nr rachunku do wpłat: Carmen Dance Center Sp. z o.o. mBank: 

30 1140 2004 0000 3902 7886 4488 
Dodatkowo informujemy, że płatność za obóz może zostać dokonana ratalnie po 

uzgodnieniu z organizatorem, a w przypadku konieczności podziału opłaty na 
większa ilośc rat przy pomocy serwisu Tpay. 

 

Carmen Dance Camp  

SUMMER 2023 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 
1. Forma wypoczynku: OBÓZ TANECZNY 
2. Adres: OW Bęsia, ul. Bęsia 21, 11-311 Kolno  
3. Czas trwania wypoczynku: 22.07.2023 -01.08.2023 

KATOWICE, 31.12.2022 r.                                     ………………………………… 
(miejscowość, data)                                                                                  (podpis organizatora wypoczynku) 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
1. Imię (imiona) i nazwisko………………………….…………………………………… 
2. Imiona i nazwiska rodziców…………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………
3. Rok urodzenia …………………………  
4. Adres zamieszkania.............................................…………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców (w przypadku uczestnika 
niepełnosprawnego)  …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez 
pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku 
……………………………………... 



7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 
szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, 
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 
………………………………………………………………………………………………                        
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8. 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…………………………………………………………………………………………
…...…………………..……………………………………………………………………. 

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku 

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.). 

......................................... ......................................................................................                                                 
(data)                                     (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)              
 
III. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 
Postanawia się: 
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek 
2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu: 
……………………………………………………………………………………..………. 

 22.07.2023                                       
    …........................................................ 
                          (data)                                                                          (podpis) 

IV. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU 
Dziecko przebywało na Obozie Sportowym: OW Bęsia, ul. Bęsia 21,  

11-311 Kolno w terminie: 22.07.2023-01.08.2023 

  01.08.2023                       ..................................................................... 
                  (data)                                                        (czytelny podpis kierownika wypoczynku) 

V. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA 
WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.) 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub 
hospitalizacji 
Dziecka 

.........................................................            ………………………………………… 
          (miejscowość, data)                                                        (podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej 
                                                                                                         opiekę medyczną podczas wypoczynku) 

VI. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY- INSTRUKTORA O DZIECKU  
PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU 
.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 
Bęsia, dnia 01.08.2023 r.                                         ........................................... 
 (miejscowość, data)                                                                                  (podpis wychowawcy-instruktora) 

 

  Warunkiem uczestnictwa w obozie/półkoloniach jest ich opłacenie w 
całości przed rozpoczęciem imprezy. 

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu oraz do 
poleceń wychowawców. 

2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty (aktualną 
legitymację szkolną oraz kartę zdrowia NFZ). 



3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, 
sportowy, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników 
podczas pobytu oraz w środkach transportu. 

4. W przypadku palenia tytoniu, używania narkotyków, spożywania alkoholu lub 
przebywania pod jego wpływem oraz poważnego naruszenia reguł obozu 
uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny (rodziców, opiekunów) 

KLAUZULA RODO 

………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna) 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016r. PE i RE 2016/679 . (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/
Pana dziecka jest  Klub Tańca Paweł Stękała ul. L. Markiefki 40/2 40-213 
Katowice we współpracy z: Klubem  Tańca  CARMEN Danuta Kwaśny  
ul. Warsztatowa 4c/16 , 41-707 Ruda Śląska oraz Carmen Dance Center Sp. z 
o.o. ul. L. Markiefki 40/2 40-213 Katowice zwanymi również Carmen Dance 
Center. 
2) kontakt w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwy  
pod adresem email:  rodo@cdc-silesia.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji obozu 
tanecznego Carmen Dance Camp oraz w celach statystycznych i archiwalnych:  
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda  na przetwarzanie danych oraz zgoda na 
umieszczenie danych wizerunkowych dziecka na stronie internetowej, www.cdc-
silesia.pl oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez Carmen Dance 
Center. 
- na podstawie art. 6 ust 1 lit c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego  
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.  – uzasadnionym interesem jest spełnienie 
obowiązku informacyjnego dotyczącego m.in. stanu zdrowia dziecka, 
harmonogramu obozowych zajęć, kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem w 
przypadku zdarzeń losowych, sporządzania sprawozdań i zestawień 

statystycznych na potrzeby instytucji nadrzędnych 
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z 
zapisami prawa, dane wizerunkowe Pani/Pana dziecka  na stronie internetowej 
www.cdc-silesia.pl oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez 
Carmen Dance Center do momentu wycofania zgody.  
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  
6) Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do profilowania lub do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana 
7) Skorzystanie z jednego z praw wskazanych w pkt. 5 polega na złożeniu 
pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres 
rodo@cdc-silesia.pl 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
9) podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, jednak koniecznym 
do wzięcia udziału w organizowanym przez Carmen Dance Center obozie. 

 Zapoznałem się z powyższą informacją  

 

…………………………………………………. 

(data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
 
Wyrażam/nie wyrażam* zgody na podejmowanie decyzji związanych z 
hospitalizacją mojego dziecka w przypadku zagrożenia jego zdrowia lub życia 
przez opiekuna w czasie trwania obozu Carmen Dance Camp.                                                       

                                                                                                     

                                                                                   
…………………………………………… 
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
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