
 

Załącznik do  

Zarządzenia Nr 0050.5.2022 

Burmistrza Radzymina  

z dnia 10 stycznia 2022 r.  

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 

W GMINIE RADZYMIN „ZIMA W MIEŚCIE” 

 

 
1. Organizatorem półkolonii jest jednostka oświatowa - ……. 

 

2. Miejsce i termin organizacji i termin półkolonii zimowych w roku 2022 odpowiednio:  

 

 Turnus I: 31.01.2022 - 04.02.2022 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w 

Radzyminie, ul. 11 listopada 2;  

 Turnus I: 31.01.2022- 04.02.2022 – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, 

ul. Wołomińska 208; 

 Turnus I: 31.01.2022- 04.02.2022 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej  

w Słupnie, al. Jana Pawła II 14; 

 Turnus I: 31.01.2022- 04.02.2022 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach,  

ul. Mazowiecka 40; 

 Turnus II: 07.02.2022- 11.02.2022 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w 

Radzyminie, ul. M. Konopnickiej 24;  

 Turnus II: 07.02.2022- 11.02.2022 – Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia  

w Nadmie, ul. Szkolna 7, ul. Szkolna 7;  

 Turnus II: 07.02.2022- 11.02.2022 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej -

Szczepankowskiej w Słupnie ul. Szkolna 3. 

 

3. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników półkolonii. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do 

zapoznania się z niniejszym    regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika półkolonii. 

 

4. Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie kl. I –VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021-2022, 

którzy są mieszkańcami gminy Radzymin lub uczęszczają do wymienionych szkół. Maksymalna ilość 

uczestników w jednej grupie – wynosi 25 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku 

dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do danej szkoły, w której odbywa się 

turnus. Przy mniejszej ilości zgłoszeń Organizator ma prawo do odwołania półkolonii. 

 

5. Zapisów dziecka na półkolonie zimowe można dokonywać poprzez złożenie w szkole organizującej 

półkolonie Karty zgłoszenia na półkolonie (stanowiąca załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu), w terminie: od 11.01.2022 r. do 14.01.2022 r. 
 

6. W przypadku zakwalifikowania dziecka na półkolonie rodzice/opiekunowie prawni  

są zobowiązani do: 
1) dokonania wpłaty o wartości  określonej w pkt. 7 Regulaminu, na rachunek organizatora oraz 

2) złożenia w jednostce oświatowej organizującej półkolonie wypełnionej Karty kwalifikacyjnej uczestnika 

(stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu); 

- w terminie nie później niż do dn. 18.01.2022 r.  

Brak złożenia karty kwalifikacyjnej i dokonania wpłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny 

z rezygnacją z udziału w półkoloniach i wykreślenie z listy uczestników. Spełnienie powyższych 

warunków oznacza akceptację Regulaminu półkolonii oraz zawarcie umowy dot. udziału dziecka w 

zimowej formie wypoczynku w postaci półkolonii „Zima w Mieście” w Gminie Radzymin. Wpłata jest 

równoznaczna z akceptacją Regulaminu półkolonii. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje 

skreśleniem dziecka z listy. 

 



 

7. Koszty półkolonii:   

 

1) koszt turnusu wynosi 350 zł lub 

2) 250 zł dla dzieci posiadających ważną Radzymińską Kartę Mieszkańca. 

 

Dziecko może uczestniczyć w wybranym turnusie/turnusach. 

 

8. Opłatę za półkolonię należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora tj. ALIOR BANK nr konta  

32 2490 0005 0000 4600 5620 1165 

podając w tytule zapłaty: imię i nazwisko dziecka, numer Radzymińskiej Karty Mieszkańca dziecka, 

nazwa szkoły (w której organizowane są półkolonie) 

 

9. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów od godziny: 8:00 do godziny 16:00. 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci  

z miejsca realizacji półkolonii. 

 

10. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w pisemnym upoważnieniu podpisanym 

przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 

 

11. Rodzice są zobowiązani zastosować się do wprowadzonych przez jednostkę oświatową uregulowań 

wynikających z wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 

Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

 

12. W Karcie kwalifikacyjnej  uczestnika rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować 

Organizatora o specjalnych potrzebach, alergiach, zaburzeniach dziecka. 

 

13. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

1) spokojnego wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach i wyjazdach tematycznych, 

2) korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do realizacji programu 

półkolonii oraz trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek), 

3) wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców i instruktorów podczas półkolonii. 

 

14.  Uczestnicy mają obowiązek: 

 

1) wykonywania poleceń wychowawców i instruktorów, 

2) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia, 

3) szanowania mienia Organizatora, pomocy dydaktycznych, dbania o porządek  

w miejscu realizacji półkolonii i dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej, 

4) posiadania obuwia zmiennego do wejścia na salę sportową (baletki, antypoślizgowe skarpetki lub 

lekkie obuwie sportowe), 

5) korzystania z urządzeń niezbędnych do realizacji zajęć plastycznych i sportowych zgodnie z ich 

przeznaczeniem, 

6) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej 

zajęcia, 

7) niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych, problemów, nieprawidłowości oraz 

zagrożeń opiekunowi, 

8) przestrzegania Regulaminu półkolonii oraz zasad poruszania się po drogach publicznych, 

9) przestrzegania Regulaminu półkolonii podczas wyjść i wycieczek. 

 

15. Uczestnikom kolonii zabrania się: 

1) samowolnego opuszczania miejsca realizacji półkolonii i oddalania się od grupy, 

2) niszczenia mebli, sprzętu sportowego, sprzętu audio-video i innego sprzętu, 

3) używania wulgarnych słów i zwrotów, 

4) spożywania napojów energetyzujących, palenia papierosów. 

 



 

16. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie 

poleceń opiekunów i instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a 

w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału  

w półkoloniach. 

 

17. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (telefony, zabawki, tablety) zagubione przez uczestników 

w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych 

uczestników półkolonii. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

 

18. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo rodzice/ opiekunowie prawni 

dziecka. 

 

19. Podczas dziennego pobytu dziecka na półkoloniach Organizator zobowiązuje się: 

1) przeprowadzić zajęcia programowe zgodnie z przedstawioną ofertą półkolonii, 

2) zapewnić trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek), zapewnić profesjonalną opiekę kadry 

wychowawczej i instruktorskiej, 

3) zapewnić opiekę medyczną, 

4) zapewnić ubezpieczenia uczestników na czas trwania półkolonii. 

 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie programu zajęć, zwłaszcza jeśli są zależne 

od warunków pogodowych i sanitarnych. 

 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania turnusu/ów półkolonii w przypadku 

zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły 

wyższej. W takim przypadku rodzic/opiekun prawny ma prawo do zwrotu całości wniesionych opłat. 

 

22.  Informacje dotyczące szczegółowych zasad przetwarzania danych osobowych w związku  

z organizacją półkolonii zostały zawarte w Karcie zgłoszenia na półkolonie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu półkolonii zimowych 

W gminie Radzymin „Zima w Mieście” 

ZGŁOSZENIE NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE  

„ZIMA W MIEŚCIE” 

(złożyć osobne zgłoszenie na każdy turnus do właściwej jednostki oświatowej) 

 

Niniejszym zgłaszam chęć udziału w półkoloniach zimowych w Gminie Radzymin „Zima w Mieście” przez  moje dziecko: 

Dane identyfikacyjne dziecka 

Imię       Nazwisko  

Data urodzenia dzień  miesiąc  rok  

Adres zamieszkania 
ul.  

nr 
domu 

 
nr 
lokalu  

kod  miejscowość  

Dane kontaktowe rodzica 
tel.  e-mail  

Numer Radzymińskiej Karty Mieszkańca (dziecka)  

         Wyrażam zgodę                                                                                                                 Nie wyrażam zgody  

na udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej organizatora półkolonii – informacji o sukcesach dziecka, informacji o 
wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których dziecko brało udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunku. 

we wskazanym poniżej terminie (obligatoryjnie należy wstawić znak „X” oznaczając wybrany/-e turnus/-y): 

Lp. Turnus Data turnusu 
Organizator wypoczynku  

(miejsce wypoczynku) 

Zgłoszenie 
chęci udziału 

(proszę 
wstawić znak 

„X”) 

Czy dziecko jest 
uczniem szkoły, 
w której odbędą 
się półkolonie* 

1.  
Turnus I 31.01.2022- 04.02.2022 

Szkoła Podstawowa nr 1  

im. ppłka pilota Mariana Pisarka w 

Radzyminie, ul. 11 listopada 2 

 

  
 tak 

 nie 

2.  
Turnus I 31.01.2022- 04.02.2022 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, 

ul. Wołomińska 208 

 

  
 tak 

 nie 

3.  
Turnus I 31.01.2022- 04.02.2022 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Słupnie, al. Jana Pawła 

II 14 

 

  
 tak 

 nie 

4.  
Turnus I 31.01.2022- 04.02.2022 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Starych Załubicach, ul. Mazowiecka 40 

 

  
 tak 

 nie 

5.  
Turnus II 07.02.2022- 11.02.2022 

Szkoła Podstawowa nr 2  

im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w 

Radzyminie, ul. M. Konopnickiej 24 

 

  
 tak 

 nie 

6.  
Turnus II 07.02.2022- 11.02.2022 

Szkoła Podstawowa im. Prymasa 

Tysiąclecia w Nadmie, ul. Szkolna 7 

 

  
 tak 

 nie 

7.  
Turnus II 07.02.2022- 11.02.2022 

Szkoła Podstawowa nr 2  

im. Michaliny Chełmońskiej -

Szczepankowskiej w Słupnie  

ul. Szkolna 3 

 

  
 tak 

 nie 

 

*) Kwalifikacja dzieci na półkolonie będzie się odbywała na podstawie kolejności zgłoszeń, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają dzieci 

uczęszczające do danej szkoły, w której odbywa się turnus. 

Oświadczam że, w przypadku zakwalifikowania dziecka na półkolonie zobowiązuję się do: 

3) dokonania wpłaty o wartości  zgodnej z informacją zawartą w Regulaminie, na rachunek organizatora 32 2490 0005 0000 4600 5620 1165 tytułem: imię i 

nazwisko dziecka, numer Radzymińskiej Karty Mieszkańca dziecka, nazwę szkoły, w której organizowane są półkolonie oraz 

4) złożenia we właściwej jednostce oświatowej wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika. 

w terminie nie później niż do dn. 14 stycznia br. Brak złożenia karty kwalifikacyjnej i dokonania wpłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z 

udziału w półkoloniach. 

Spełnienie powyższych warunków oznacza akceptację Regulaminu półkolonii oraz zawarcie umowy dot. udziału dziecka w letniej formie wypoczynku w postaci 

półkolonii „Zima w Mieście” w Gminie Radzymin. 



 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PÓŁKOLONI ZIMOWYCH  
W GMINIE RADZYMIN „ ZIMA W MIEŚCIE” 

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) przekazujemy Państwu wymagane prawem 
informacje: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników wypoczynku dzieci i młodzieży jest jednostka oświatowa wskazana jako 
organizartor wypoczynku we właściwym turnusie. Szczegółowe informacje na temat adresów poszczególnych szkół oraz kontaktu 
do inspektora ochrony danych można pozyskać na stronach internetowych tych  jednostek.   

2. Dane osobowe uczestników, w tym ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu: 
1) zawarcia umowy dot. udziału dziecka w półkoloniach zimowych w Gminie Radzymin „Zima w Mieście”; 
2) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, wskazujących na zakres danych karty kwalifikacyjnej 

uczestnika  tj. m.in. art. 92 k, 92l, 92m ustawy o systemie oświaty1, art. 7  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży2  oraz Załącznika nr 6 do ww. Rozporządzenia; 
3) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a dotyczących przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego na półkolonie; 
4) realizacji celów związanych z tworzeniem relacji z półkolonii i promocją działań poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie 

internetowej organizatora półkolonii – informacji o sukcesach konkretnych uczestników, informacji o wydarzeniach, 
przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków – wyłącznie w przypadkach, 
gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.  

3. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły będą mieć wyłącznie upoważnieni współpracownicy i tylko 
w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków. Dane będą udostępniane organom publicznym, instytucjom i podmiotom trzecim 
uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Kuratorium Oświaty, służby mundurowe).  
8. Dane będą także powierzane wybranym podmiotom współpracującym z Administratorem - na zasadach zgodnych z art. 28 RODO, 
w tym w szczególności w celu rozliczenia finansowego dane zostaną przekazane do Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie,.  
9. Po wyrażeniu zgody przez rodziców dane przetwarzane w celach związanych z tworzeniem relacji z półkolonii i promocją 
organizatora będą mogły być udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na stornie internetowej, broszurach 
informacyjnych organizatora.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów archiwizacyjnych wynikających z obowiązków ustawowych. 
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody. 

5. W związku z uczestnictwem w zimowych formach wypoczynku dzieici i młodzieży  organizator  może przetwarzać następujące dane 
uczestników: 

Lp.  Dane  

1.  Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania.  

2.  Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym) 

3.  Istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika 

4.  Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej 

5.  Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie wypoczynku.  

6.  Informacje nt. sytuacji dziecka w trakcie trwania półkolonii 

7.  Imię, nazwisko dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i form wypoczynku przez organizatora  

8.  Dane dot. szkoły, której uczestnik jest uczniem 

6. Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania,  
a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo,  
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

8. Podanie danych osobowych opisanych w rubryce 1-6 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania,  
a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w zorganizowanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Przetwarzanie danych opisanych rubryce nr 7 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych. Brak zgody  
w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka podanych informacjach o sukcesach, 
wydarzeniach, w których brało ono udział. Podanie danych wskazanych w rubryce 8 jest konieczne, by uzyskać preferencję przy 
rekrutacji gdy dziecko uczęszcza do szkoły w której odbywa się turnus. 

Przypominamy, że do składania oświadczeń dotyczących dziecka uprawnieni są jedynie rodzice bądź opiekunowie prawni. 

                  

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

         (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

                                                           
1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327 ze zm.); 

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452). 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu półkolonii zimowych 

W gminie Radzymin „Zima w Mieście” 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA ZIMOWEGO 
WYPOCZYNKU  

„ZIMA W MIEŚCIE” 
(złożyć osobne karty na każdy turnus do właściwej jednostki oświatowej) 

 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU  

1. Forma wypoczynku: półkolonia. 

2. Termin i miejsce lokalizacji wypoczynku (obligatoryjnie należy wskazać turnus, którego dotyczy 

niniejsza karta poprzez wstawienie znaku „X” we właściwym wierszu) 

Lp. Turnus Data turnusu 
Organizator wypoczynku  

(miejsce wypoczynku) 

Oznaczenie 
wyboru turnusu 
poprzez znak „X” 

we właściwym 
wierszu 

1.  Turnus I 31.01.2022- 04.02.2022 
Szkoła Podstawowa nr 1  

im. ppłka pilota Mariana Pisarka w 

Radzyminie, ul. 11 listopada 2 

 
  

2.  Turnus I 31.01.2022- 04.02.2022 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, ul. 

Wołomińska 208 

 
  

3.  Turnus I 31.01.2022- 04.02.2022 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Słupnie, al. Jana Pawła II 

14 

 
  

4.  Turnus I 31.01.2022- 04.02.2022 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych 

Załubicach, ul. Mazowiecka 40 
 
  

5.  Turnus II 07.02.2022- 11.02.2022 
Szkoła Podstawowa nr 2  

im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w 

Radzyminie, ul. M. Konopnickiej 24 

 
  

6.  Turnus II 07.02.2022- 11.02.2022 
Szkoła Podstawowa im. Prymasa 

Tysiąclecia w Nadmie, ul. Szkolna 7 
  
 

7.  Turnus II 07.02.2022- 11.02.2022 

Szkoła Podstawowa nr 2  

im. Michaliny Chełmońskiej -

Szczepankowskiej w Słupnie  

ul. Szkolna 3 

 
  

 

 

 

.............................................                                              .................................. ............................                       
 (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 

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

 



 

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

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

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

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

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

 

10. Numer Radzymińskiej Karty Mieszkańca dziecka : ………………………………………………………………………… 

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku    

            

Dane osobowe zawarte w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku będą przetwarzane w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych wynikających z art. 92 k ustawy o systemie oświaty3, art. 7 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży4 oraz Załącznika nr 6 do  

ww. Rozporządzenia. Szczegółowe zasady dot. przetwarzania danych osobowych zostały zawarte  

w zgłoszeniu na półkolonie zimowe w Gminie Radzymin - „Zima w Mieście”. 

 

.........................................                                                         ........................... ......................................   
(data)                                                                                                                  (podpis rodziców)

                                                           
3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – (Dz.U. 2020 poz. 1327 ze zm.); 
4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 
(Dz.U. 2016 poz. 452) 



 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU   

Postanawia się¹:  

 zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

 odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 

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

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

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

 .........................................                                         ....................................................................................  
 (data)                                                                                            (podpis organizatora wypoczynku) 

 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

Uczestnik przebywał............................................................................................................................ 
     (adres miejsca wypoczynku) 

 
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ................................. do dnia (dzień, miesiąc, rok)..................................... 
 
.............................................                                      .................................................................................... 
  (data)                                                                                            (podpis kierownika wypoczynku) 

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W 

JEGO TRAKCIE 
................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

.............................................                                      .................................................................................... 
 (miejscowość, data)                                                                                            (podpis kierownika wypoczynku) 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU 
................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

.............................................                                      .................................................................................... 
 (miejscowość, data)                                                                                            (podpis wychowawcy wypoczynku) 

1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”. 
 


