
          KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOZU 
 

1. Forma  :   OBÓZ SPORTOWY  

2. Termin :   24.07.2021 r. – 31.07.2021 r. 

3. Adres obozu, miejsce lokalizacji obozu: 

            Hotel Monttis, ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA OBOZU 

 
1. Imię ( imiona) i nazwisko 

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

2. Imiona i nazwiska rodziców 

 

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

 

3. Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców w czasie pobytu dziecka na obozie 

 

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

 

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

 
6. Numer telefonu rodziców/opiekunów prawnych w czasie trwania obozu 

…………………………………………………………………….e-mail……………………………………………………….. 

7. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika obozu, 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 – ksero): 

tężec………………………………………                          błonica……………………………………... 

dur…………………………………………                          Inne…………………………………………… 

oraz numer PESEL uczestnika obozu   

           



Jednocześnie wyrażam zgodę na podjęcie wszelkich czynności ratowniczych w przypadku nagłego zagrożenia życia 

mojego syna przez służby ratownicze lub wychowawców / trenerów obozu. 

[  ] TAK     [   ] NIE Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka i umieszczanie zdjęć/filmików na 

fanpage SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO CHROBRY GŁOGÓW oraz na stronie szkoły 

www.sms.glogow.pl w celu promocji szkoły 

 

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

                       ( data )                                                           ( podpis rodziców/opiekunów prawnych ) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z Rozporządzeniem 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że zgodnie z Art. 13: 

a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka jest: 
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Chrobry Głogów w Głogowie 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Certus w Głogowie 
67-200 GŁOGÓW, ul. OBOZOWA 3 
tel. 76 832 24 42, kontakt@sms.glogow.pl   

b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl  

c) Dane osobowe Pana/Pani oraz danych Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c 
ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych 
wynikających w szczególności z prawa oświatowego oraz na podstawie wyrażonej zgody w przypadku 
publikacji wizerunku na stronie i profilu społecznościom szkoły art. 6 ust. 1 lit.,a 

d) Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji w naszej 
placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi. 
 

e) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowaniu, 
oraz w uzasadnionych prawem przypadkach usunięciu lub ograniczenia przetwarzania 
 

f) W przypadku wyrażonej zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na legalność 
przetwarzania przed jej cofnięciem 
 

g) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez 
administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 
 

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie będzie skutkowało nie możliwością 
wyjazdu na obóz sportowy 
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