
 

Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć 

ul. L. Kondratowicza 25 

03-285 Warszawa 

 

 

(pieczęć organizatora) 

 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku: obóz. 

2. Termin wypoczynku: 22.07.2021 r. – 01.08.2021 r. 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku:  

Ośrodek Wypoczynkowy „Leśna Chata”, ul. Jeziorna 1, 64-915 Jastrowie. 

 

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

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. 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):  

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

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

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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 

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

…………………………………………………………………………….……… 

miejscowość, data                 podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika 

wypoczynku  

 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 

Postanawia się: 

☐ Zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

☐ Odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 

 

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

miejscowość, data                                    podpis organizatora 

wypoczynku 

 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

Uczestnik przebywał w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśna Chata” ul. Jeziorna 1, 64-915 Jastrowie od 

dnia ………………………………… od dnia 

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

 

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

miejscowość, 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 SPOTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU: 

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

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

 

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

miejscowość, data                             podpis wychowawcy wypoczynku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamin wypoczynku – obozu  

organizowanego przez Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć  

w Jastrowiu w dniach od 22 lipca 2021 r. do 1 sierpnia 2021 r. 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu wypoczynku, regulaminu ośrodka, na 

terenie którego jest organizowany obóz oraz do poleceń kadry wypoczynku. 

2. W przypadku brania udziału w wycieczkach i innych atrakcjach przewidzianych programem 

wypoczynku (np. wyjście nad jezioro, udział w spływie kajakowym, grze paintball-owej) uczestnik 

zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów odwiedzanych obiektów i przedstawionych tam 

zasad bezpieczeństwa oraz ogólnie przyjętych zasad o takim właśnie charakterze, a także poleceń 

personelu obsługi tych obiektów i kadry wypoczynku. 

3. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości – aktualną legitymację 

szkolną. 

4. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek, w zależności od charakteru wyjazdu, 

w tym, obowiązkowo w nakrycie głowy. 

5. Podczas organizowanego wypoczynku obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i spożywania 

alkoholu oraz napojów energetyzujących, posiadania i palenia tytoniu (w tym e-papierosów), 

posiadania i zażywania środków odurzających oraz zakaz posiadania i samodzielnego (niezależnego 

od kadry wypoczynku) zażywania leków. W przypadku złamania zakazu, o którym mowa lub 

nagannego zachowania uczestnika wypoczynku, uczestnik ten zostanie wydalony z placówki na koszt 

własny (jego rodziców/opiekunów prawnych). W przypadku, o którym mowa kierownik wypoczynku 

zawiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika wypoczynku, którzy mają 

obowiązek odebrać go niezwłocznie z wypoczynku. 

6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach pomiędzy 22 a 6, w którym to czasie uczestnik jest 

obowiązany  przebywać w miejscu zakwaterowania. 

7. Zabrania się uczestnikowi samowolnego opuszczania terenu ośrodka, na którym organizowany jest 

wypoczynek (wychodzenia poza teren ośrodka wydzielony ogrodzeniem), oddalania się od swojej 

grupy oraz wchodzenia do jeziora bez zgody wychowawcy wypoczynku lub innego członka kadry 

wypoczynku. 

8. Zabrania się uczestnikowi korzystania ze sprzętu sportowego bez uprzedniej zgody wychowawcy 

wypoczynku lub innego członka kadry wypoczynku. Korzystanie ze sprzętu sportowego jest 

dopuszczalne tylko pod nadzorem wychowawcy wypoczynku lub innego członka kadry wypoczynku. 

9. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest : 

a. punktualnie stawiać się na posiłkach, zajęciach i zbiórkach oraz aktywnie w nich uczestniczyć; 

 

b. być obecnym na wszystkich zajęciach zorganizowanych (niemożność wzięcia udziału w zajęciach 

należy zgłosić wychowawcy wypoczynku lub innemu członkowi kadry wypoczynku); 

c. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mu mienie; 

d. czynnie uczestniczyć w drobnych pracach na rzecz obozu (np. dbać o porządek na stołówce, sali 

gimnastycznej czy na terenie otaczającym ośrodek); 

e. odnosić się z szacunkiem do kolegów/koleżanek, kadry wypoczynku i innych osób; 

f. przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa (m.in.: ruchu drogowego); 



 

g. informować kadrę wypoczynku o każdej chorobie lub złym samopoczuciu własnym oraz innych, 

a wszelkie niedyspozycje zgłaszać wychowawcy wypoczynku lub innemu członkowi kadry 

wypoczynku; 

h. dbać o higienę i schludny wygląd. 

10. Uczestnik (jego rodzice/opiekunowie prawni) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

przez niego podczas podróży lub pobytu na wypoczynku. 

11. Organizator oraz członkowie kadry wypoczynku nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, 

zniszczenie lub zagubienie bagaży, a także przedmiotów wartościowych (np. aparatów 

fotograficznych, telefonów komórkowych, tabletów) oraz pieniędzy, które nie zostały oddane 

w depozyt. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem wypoczynku i zobowiązuję się 

przestrzegać jego postanowień. 

 

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

………………………………………….. 

miejscowość, data                podpis rodziców/opiekunów prawnych                        podpis uczestnika 

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczestnika wypoczynku 

1. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko podczas 

pobytu na obozie. 

2. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że organizator nie bierze odpowiedzialności materialnej za 

utracone lub zniszczone w czasie obozu bagaże, przedmioty wartościowe (np. sprzęty elektroniczne) oraz 

pieniądze, które nie zostały oddane w depozyt.  

3. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach ruchowych i treningach sportowych organizowanych 
podczas obozu. Będąc świadom stanu zdrowia swojego dziecka oświadczam, że nie posiada ono ku temu 
żadnych przeciwskazań zdrowotnych. W razie wystąpienia w omawianym zakresie jakichkolwiek zmian 
zobowiązuję się poinformować o nich Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć. Stosowne oświadczenie 
zobowiązuję się złożyć na piśmie. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia mojego dziecka 
ponoszę wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu. 
 

4. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach, a także innych atrakcjach przewidzianych 
w programie obozu (np. w spływie kajakowym, grze paintball-owej).  

 

5. Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie informacje o moim dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu 
właściwej opieki w czasie jego pobytu na obozie. 

 
 

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

miejscowość, data                                        podpis rodziców/opiekunów prawnych                            

 

 

 



 

Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć 

ul. L. Kondratowicza 25 

03-285 Warszawa 

KWESTIONARIUSZ SANITARNY UCZESTNIKA OBOZU 

(kwestionariusz ma być wypełniony w dniu wyjazdu) 

 

Data:                   ……………………………………………………. 

Dane uczestnika wypoczynku: 

Nazwisko:  ……………………………………………………. 

Imię:   ……………………………………………………. 

1. Wyrażam zgodę na poddanie się przez uczestnika wypoczynku zasadom bezpieczeństwa oraz 

rygorom sanitarnym obowiązującym podczas obozu Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć 

mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

2. Rozumiem, że pomimo podjęcia przez Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć środków 

bezpieczeństwa mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to 

nadal istnieje. Oświadczam, że udział uczestnika wypoczynku w obozie organizowanym przez 

Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć odbywa się na moją odpowiedzialność i ryzyko. 

3. Jestem świadoma/świadom, że ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 nie może zostać w pełni 

wyeliminowane i ryzyko to akceptuję. W związku z przyjęciem na siebie ryzyka, o którym mowa 

zwalniam od odpowiedzialności oraz zrzekam się ewentualnych roszczeń wobec Pięściarz Działalność 

Sportowa Aleksy Kopeć w związku z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, jak również w przypadku 

powstania ewentualnych dalszych komplikacji będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-

2, czy też przyczynienia się do powstania innych dolegliwości z tym związanych. Zwolnienie od 

odpowiedzialności, zrzeczenie praw i przyjęcie ryzyka jest bezwarunkowe i nieograniczone w czasie. 

4. Zobowiązuję się zaopatrzyć uczestnika wypoczynku na czas pobytu na obozie w indywidualne 

środki ochrony osobistej, tj. osłony nosa i ust - maseczki, żele lub mydła do mycia rąk oraz płyn do 

dezynfekcji rąk. 

5. Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru uczestnika wypoczynku w przypadku wystąpienia u 

niego niepokojących objawów choroby (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), a 

także w przypadku podjęcia takiej decyzji przez lekarza lub odpowiednie służby sanitarne. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że w czasie trwania obozu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.  

 

Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia, w załączeniu przekazuję odpowiedzi na następujące 

pytania: 

1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywała Pani/Pan za granicą? 

□ NIE      □ TAK 

Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, to proszę wskazać: 

Miejsce wyjazdu (kraj):     …………………………………………………………… 

Jak długo trwał pobyt za granicą (liczba dni):      …………………………………………………………… 



 

Datę powrotu zza granicy:                 …………………………………………………………… 

2. Czy ma Pani/Pan objawy infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym uwzględnieniem 

takich objawów jak kaszel, duszność oraz gorączka? 

□ NIE      □ TAK 

Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, to proszę wskazać występujące objawy: 

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

Od kiedy:      …………………………………………………………… 

3. Czy w ciągu ostatnich 24 dni miała Pani/Pan kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub 

zdiagnozowany jako przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2? 

□ NIE      □ TAK 

Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, to proszę wskazać, czy był poddany testowi na obecność wirusa 

SARSCoV-2 i jaki jest jego wynik:               …………………………………………………………… 

4.  Czy aktualnie przebywa Pani/Pan na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji domowej? 

□ NIE      □ TAK 

 

 

 

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

miejscowość, data               podpis rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego uczestnika 

wypoczynku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć 

ul. L. Kondratowicza 25 

03-285 Warszawa 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (imię 

i nazwisko dziecka): ……………………………………………………………………………………………………………………………, 

który może zostać utrwalony podczas obozów organizowanych przez Pięściarz Działalność Sportowa 

Aleksy Kopeć. 

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że: 

1. Rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka polegać będzie na umieszczaniu zdjęć i filmów 

w przestrzeni publicznej, tj. na stronach internetowych Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć 

oraz na jego profilach prowadzonych w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube itp. 

2. Dla potrzeb promocji działalności sportowej prowadzonej przez Pięściarz Działalność Sportowa 

Aleksy Kopeć, wizerunek mojego dziecka może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego 

i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 

osób. Nagrania filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być montowane, 

modyfikowane i dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocji działalności 

sportowej prowadzonej przez Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć. 

3. Pod wizerunkiem mojego dziecka może być wskazane także jego imię, nazwisko oraz osiągnięcia, 

przy czym informacje takie mogą być umieszczane również bez wizerunku dziecka. 

4. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty do innych celów niż powyżej wskazane, a jego 

rozpowszechnianie nie może naruszać dóbr osobistych dziecka. 

Niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. Udzielona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

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

miejscowość, data                   podpis rodziców/opiekunów 

prawnych 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć 

ul. L. Kondratowicza 25 

03-285 Warszawa 

ZGODA NA PODAWANIE DZIECKU LEKÓW  

ORAZ INNE ZGODY DOTYCZĄCE ZDROWIA I ŻYCIA DZIECKA 

 

Niniejszym wyrażam zgodę i proszę o podawanie mojemu dziecku (imię i nazwisko dziecka): 

……………………………………………………………………………………………………………, branych przez nie leków, 

tj. (nazwa leku/dawkowanie): 

1. ………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę, aby na moją prośbę w/w leki były podawane mojemu dziecku przez kadrę 

wypoczynku – obozu organizowanego przez Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć. 

W przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 

diagnostyczne i operacje - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

 

Wyrażam zgodę na transport mojego dziecka prywatnym samochodem do placówki medycznej w 

celu diagnostyki i leczenia. 

 

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

miejscowość, data                   podpis rodziców/opiekunów 

prawnych 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć 

ul. L. Kondratowicza 25 

03-285 Warszawa 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez   

Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć  

 

Zgodnie z art. 13 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 z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy następujące informacje:     

Administrator danych osobowych (Administrator) 

Administratorem danych osobowych jest Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. L. Kondratowicza 25, 03-285 Warszawa. 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw mogą się Państwo 

skontaktować  z Administratorem: 

— telefonicznie pod numerem: 728 320 213; 

— pod adresem e-mail: biuro@kbpiesciarz.pl; 

— pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. L. Kondratowicza 25, 03-285 Warszawa; 

— osobiście w siedzibie, pod adresem: ul. L. Kondratowicza 25, 03-285 Warszawa. 

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane w następujących celach oraz 

na podstawie następujących podstaw prawnych:  

— zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku zgody na rozpowszechnianie wizerunku Pani/Pana 

dziecka na portalach społecznościowych [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]; 

— wykonanie obowiązków prawnych z tytułu organizacji przez Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć 

wypoczynku, tj. obozu [art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO]; 

— realizacja prawnie uzasadnionego interesu Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć w szczególności 
ochrona przed roszczeniami, kontakt z klientami, oferowanie wysokiej jakości usług, promocji [art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO]; 

- przetwarzanie informacji o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 a RODO). 

 

Kategorie odbiorców danych osobowych  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być podmioty 

z następujących kategorii:  

— osoby upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, np. sądy, organy władzy 

publicznej; 

— współpracownicy i pracownicy Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć; 

— osoby świadczące na rzecz Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć pracę lub usługi: 

• z zakresu sprawowania opieki nad uczestnikami wypoczynku, 



 

• trenerskie, 

• marketingowe, drukarskie i archiwizacyjne, 

• administracyjne, biurowe i prawne, 

• informatyczne, telekomunikacyjne, nowych technologii, 

• księgowo-finansowe i podatkowe, 

• opieki zdrowotnej, 

• bankowe, ubezpieczeniowe, płatnicze; 

— w przypadku danych osobowych dotyczących wizerunku Pani/Pana dziecka (utrwalonego na zdjęciach 

i filmach z obozu) – podmioty prowadzące serwisy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Instagram, 

Twitter.  

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Z racji tego, że serwery podmiotów prowadzących serwisy mediów społecznościowych takich jak Facebook, 

Instagram czy Twitter mogą znajdować się poza państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Pięściarz 

Działalność Sportowa Aleksy Kopeć może przekazywać dane osobowe dotyczące wizerunku Pani/Pana dziecka 

(utrwalonego na zdjęciach i filmach z obozu) do takich państw. 

Przekazywanie danych poza EOG poprzez aplikacje Facebook (w tym Instagram), Google (w tym YouTube, 

Google+) oraz Twitter następuje na podstawie standardowych klauzul umownych  zgodnie z art.  44-50 RODO. 

Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. Instrukcje dot. uzyskania kopii z portali, których bazy danych znajdują się poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym znajdą Państwo poniżej: 

Facebook – https://www.facebook.com/help/212802592074644 

Google – https://support.google.com/accounts/answer/3024190?hl=pl 

Twitter – https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-download-yourtwitter-archive 

 

Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania danych. Przy ustalaniu niezbędnego okresu 

przechowywania danych osobowych Administrator brać będzie pod uwagę następujące kryteria: 

—  cofnięcie zgody przez osobę , której dane dotyczą;  

— wygaśnięcie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

— zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Okres  przetwarzania  danych  może  być  przedłużony  w  przypadku,  gdy  przetwarzanie  jest niezbędne do 

ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie  w  przypadku  

i  w  zakresie,  w  jakim  będą  wymagać  tego  przepisy  prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są 

nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.  

Przysługujące prawa 

Ma Pani/Pan prawo: 

— do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka (art. 15 RODO), ich 

sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), jak również ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO); 

— do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz  danych Pani/Pana dziecka 

(art. 21 RODO); 



 

— w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 lit. c) RODO); 

— wnieść skargę do organu nadzorczego (art. 77 RODO). 

Proszę poinformować Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć o swoim żądaniu listownie, lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Informujemy, że Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji. 

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania 

Podanie danych osobowych wskazanych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku jest dobrowolne, 

jednakże jest niezbędne do uczestnictwa Pani/Pana dziecka w obozie organizowanym przez Pięściarz 

Działalność Sportowa Aleksy Kopeć. Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć ma bowiem obowiązek 

pozyskania kart kwalifikacyjnych od rodziców uczestnika wypoczynku, zaś zawartość karty kwalifikacyjnej 

określa art. 92k ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z 

późn. zm.). 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 

 

 

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

….…………………………………………………………………. 

miejscowość, data                                                                                            podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć 

ul. L. Kondratowicza 25 

03-285 Warszawa 

NIP 5341967237 

 

Warunki organizacji wypoczynku 

Imię i nazwisko uczestnika:         ……………………………………………………………………………..                                                       

Data urodzenia:                              ……………………………………………………………………………..          

Adres zamieszkania:                      ……………………………………………………………………………..                                                            

PESEL  uczestnika:           …..…………………………………………………………………………                                                             

Numer telefonu rodziców/opiekunów prawnych/osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika 

wypoczynku:                .…..……………………………………………………………………….                  

  

Przed zgłoszeniem udziału w wypoczynku uczestnik (jego rodzice/opiekunowie prawni) jest 

obowiązany zapoznać się z określonymi poniżej warunkami organizacji wypoczynku oraz 

regulaminem i programem wypoczynku. Jeśli niniejszy dokument zostanie wypełniony i podpisany to 

stanowić będzie zawartą z organizatorem wypoczynku, tj. Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy 

Kopeć, umowę dotyczącą udziału w wypoczynku określonego wyżej uczestnika wypoczynku.1 

 

Organizator wypoczynku informuje niniejszym o warunkach organizacji wypoczynku: 

1. forma wypoczynku: obóz; 

2. termin wypoczynku: 22.07.2021 r. - 1.08.2021 r.; 

3. miejsce wypoczynku: Ośrodek Wypoczynkowy „Leśna Chata”, ul. Jeziorna 1, 64-915 Jastrowie; 

4. wpisu na listę uczestników wypoczynku dokonuje się po wpłynięciu do organizatora wypoczynku 

należności za organizowany wypoczynek w wysokości 1.860,- zł (słownie: jeden tysiąc osiemset 

sześćdziesiąt złotych) w przypadku wyboru opcji z transportem lub 1.710,- zł (słownie: jeden 

tysiąc siedemset dziesięć złotych) w przypadku wyboru opcji bez transportu, przy czym należność 

ta winna wpłynąć w maksymalnie dwóch ratach, z czego pierwsza rata w wysokości odpowiednio 

860,- zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych) lub 710,- zł (słownie: siedemset dziesięć złotych) 

w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r., a druga – w wysokości 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) dla obu opcji organizowanego wypoczynku w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. Brak 

wpływu należności, o których mowa we wspomnianym terminie jest równoznaczny z rezygnacją 

z udziału w organizowanym wypoczynku; 

5. w przypadku rezygnacji z udziału w organizowanym wypoczynku w terminie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych przed datą rozpoczęcia organizowanego wypoczynku, organizator wypoczynku 

                                                           
1
 Niezależnie od tego uczestnik (jego rodzice/opiekunowie prawni) mają również obowiązek zapoznania się 

i ewentualnego wypełnienia oraz podpisania następujących dokumentów: karta kwalifikacyjna uczestnika 
wypoczynku (obowiązkowo); regulamin wypoczynku – obozu organizowanego przez Pięściarz Działalność 
Sportowa Aleksy Kopeć w Jastrowiu w dniach od 22 lipca 2021 r. do 1 sierpnia 2021 r. (obowiązkowo); 
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczestnika wypoczynku (obowiązkowo); kwestionariusz sanitarny 
uczestnika obozu (obowiązkowo); zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka (dobrowolnie); zgoda na 
podawanie dziecku leków oraz inne zgody dotyczące zdrowia i życia dziecka (obowiązkowo); informacja 
o ochronie danych osobowych (obowiązkowo). 



 

dokonuje zwrotu kwoty wpłaconej tytułem zapłaty za udział w organizowanym wypoczynku, po 

potrąceniu poniesionych przez organizatora kosztów, które nie podlegają zwrotowi na jego rzecz; 

6. w przypadku rezygnacji z udziału w organizowanym wypoczynku w terminie krótszym niż 14 dni 

kalendarzowych przed datą rozpoczęcia organizowanego wypoczynku lub w czasie jego trwania, 

organizator wypoczynku nie dokonuje zwrotu kwoty wpłaconej tytułem zapłaty za udział 

w organizowanym wypoczynku w jakiejkolwiek części; 

7. niewykorzystanie przez uczestnika wypoczynku z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń 

objętych programem wypoczynku nie może stanowić podstawy do żądania od organizatora 

wypoczynku obniżenia kwoty zapłaconej tytułem udziału w organizowanym wypoczynku lub 

żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia; 

8. organizator wypoczynku ubezpiecza wszystkich uczestników wypoczynku w zakresie następstw 

nieszczęśliwych wypadków; 

9. uczestnik wypoczynku (jego rodzice/opiekunowie prawni) ponosi odpowiedzialność materialną 

wobec organizatora wypoczynku za szkody wyrządzone z winy uczestnika wypoczynku; 

10. organizator wypoczynku nie odpowiada za utratę mienia uczestników wypoczynku powstałą na 

skutek zagubienia, zniszczenia lub kradzieży; 

11. w przypadku naruszenia regulaminu wypoczynku, jak również nagannego zachowania uczestnika 

wypoczynku może zostać on wydalony z wypoczynku na koszt własny (jego rodziców/opiekunów 

prawnych); 

12. organizator wypoczynku zastrzega sobie możliwość zmiany warunków określonych w punkcie od 

1 do 11, jeśli będzie to uzasadnione wystąpieniem okoliczności od niego niezależnych. Jeżeli 

uczestnik wypoczynku (jego rodzice/opiekunowie prawni), których organizator wypoczynku 

zawiadomił  o takich zmianach nie zgłosi rezygnacji z udziału w wypoczynku w terminie trzech dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania takiego zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził on zgodę 

na zmienione warunki. 

13. cena organizowanego wypoczynku określona w punkcie 4 obejmuje następujące świadczenia, 

których wykaz stanowi jednocześnie (ramowy) program wypoczynku: 

a. 10 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśna Chata” w Jastrowiu – zakwaterowanie 

w domkach z pełnym węzłem sanitarnym (dorośli i młodzież nie są zakwaterowywani wspólnie);   

b. 3 posiłki dziennie oraz podwieczorek (począwszy od obiadu w dniu przyjazdu, a skończywszy na 

śniadaniu w dniu wyjazdu); 

c. opiekę wykwalifikowanej kadry; 

d. treningi sportowe (2-3 razy dziennie); 

e. udział w rozgrywkach i sparingach; 

f. gry zespołowe; 

g. biegi po plaży i lesie; 

h. wycieczki piesze; 

i. paintball laserowy na terenie ośrodka; 

j. 1 spływ kajakowy (około 20 km); 

k. pływanie na kajakach i rowerach wodnych przy ośrodku; 

l. 1 dyskotekę; 

m. 1 ognisko integracyjne (kolacja z pieczeniem kiełbasek oraz grillowaniem) i chrzest nowicjuszy; 

n. projekcje filmów; 



 

o. korzystanie z sali tele-video oraz WiFi na terenie obiektu; 

p. ubezpieczenie NNW; 

q. przy wyborze opcji z transportem - transport busem tam i z powrotem; 

r. pamiątkową koszulkę.  

14. planowane w (ramowym) programie wypoczynku atrakcje mogą ulec zmianie. Nie mniej jednak 

organizator wypoczynku zobowiązuje się zapewnić docelowo taką samą liczbę atrakcji, jak 

określona w zawartym w punkcie 13 (ramowym) programie wypoczynku. 

15. integralną częścią niniejszych warunków (umowy) jest regulamin wypoczynku – obozu 

organizowanego przez Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć w Jastrowiu w dniach od 

22 lipca 2021 r. do 1 sierpnia 2021 r. 

 

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych oraz potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się 

z powyższymi warunkami oraz z programem i regulaminem wypoczynku, które stanowią integralną 

część warunków (umowy) oraz akceptuję wszystkie ich postanowienia. Oświadczam również, że 

znane mi są warunki pobytu w ramach organizowanego wypoczynku, przewozu oraz ubezpieczenia 

i akceptuję je, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

  

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

………………………………………………………………………………………... 

miejscowość i data                             podpis uczestnika/podpis rodziców/opiekunów 

prawnych 

 

 

 

 

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

miejscowość i data                           podpis i pieczątka organizatora 

wypoczynku 

 

 


