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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA PROJEKTU (WYPOCZYNKU) 
 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU (WYPOCZYNKU) 

1. Forma projektu : półkolonie „Wakacje z Fundacją w Marinie Zarzeczewo” 

2. Termin: 11 lipca – 15 lipca 2022   (od poniedziałku do piątku) godz.:  08:30 – 15:30 

3. Adres realizacji projektu: Marina Zarzeczewo, ul. Uskok 5, 87-801 WŁOCŁAWEK 

4. Rodzaj pobytu: zajęcia na lądzie i wodzie (j. żaglowe, motorowe, kajaki i rowery wodne) 

5. Roczniki:  2010  - 2013 

 
WŁOCŁAWEK,  27 czerwca 2022 r.      ....................................................... 
                 (podpis organizatora projektu) 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Imię i nazwisko dziecka ......................................................................................................................................... 

2. Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego ............................................................................................................ 

3. Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ……………………………………………………………………….. 

4. Adres e-mail rodziców/opiekunów prawnych …………………………………………………………………... 

5. Rok urodzenia .....................................................      PESEL ................................................................................ 

6. Adres zamieszkania dziecka …………………...................................................................................................... 

6. Adres zamieszkania/pobytu rodziców/opiekunów prawnych ............................................................................... 

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

7. Numer telefonu rodzica/opiekuna  ……............................................................................................................. .... 

8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika projektu, w szczególności o potrzebach 

wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym  

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

9. Istotne informacje` o stanie zdrowia uczestnika projektu, 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 ........................COVID ………..... Inne............................ 

10. Dziecko:     boi się wody;     nie pływa;     utrzymuje się na wodzie;     pływa stylowo*     -  (*podkreślić) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika projektu. (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z 10.05.2018r) 

Jednocześnie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez organizatora YACHT CLUB ANWIL i grantodawcy 

Fundacji „ANWIL” wizerunku uczestnika projektu dla celów reklamowych i marketingowych związanych z jego 

organizacją i realizacją.  

 

 

............................................    ................................................................................ 
(data)                      (podpis rodziców   /  opiekunów prawnych ) 
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III. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:  

Postanawia się:     ❑  Zakwalifikować                ❑  Odmówić przyjęcia uczestnika ze względu na: 

 

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

............................................   ................................................................................ 
(data)                                  (podpis organizatora projektu) 

 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA  PROJEKTU POBYTU UCZESTNIKA  

Uczestnik przebywał: Marina Zarzeczewo, ul. Uskok 5, 87-801 WŁOCŁAWEK od 11 lipca do 15 lipca 2022  

............................................   ................................................................................ 
(data)                                  (podpis kierownika projektu) 

 

V. INFORMACJA KIEROWNIKA PROJEKTU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA W CZASIE TRWANIA 

PROJEKTU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE  

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

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

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

 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY GRUPY DOTYCZACE UCZESTNIKA PROJEKTU   

 

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

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

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

KLAUZULA INFORMACYJNA DO KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie z siedzibą Marina Zarzeczewo 87-801 Włocławek, 

ul. Uskok 5 - zwany dalej „Administratorem”. 

2. Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem e-mail:  biuro@yca.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji i wpisania na listę uczestników Półkolonii a także pozyskania danych na 

ewentualność ich przekazania służbom porządkowym (policji) i ratunkowym (pogotowie, WOPR) w przypadku konieczności identyfikacji 

uczestnika półkolonii, a także na potrzeby organizacyjne – listy uczestnictwa.. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych i dziecka jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze 

Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). 

5. Dostęp do Państwa danych i dziecka będą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, Wychowawcy i Instruktorzy zajęć oraz – jeśli 

zajdzie konieczność – przedstawiciele służb porządkowych i ratunkowych, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych o dziecka tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego 

niezbędnym. 

6. Państwa dane i dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.  

7. Przysługuje Państwu prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych i dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych, 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i dziecka z przyczyn związanych z Państwa 

szczególną sytuacją, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w organizowanym projekcie.  

9. Państwa dane osobowe i dziecka nie będą wykorzystywane do innych, jak w/w celów. 

 

 

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

data        ( podpis rodziców   /  opiekunów prawnych ) 

mailto:biuro@yca.pl

