
 Niniejszym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla 

dziecka/uczestnika do publikacji, pokazywania i wykorzystywania przez  TKS LIDER, z siedzibą przy 

ul. Żywnego 10,  20-854 Lublin,  w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu 
i danych biograficznych dziecka/uczestnika biorącego udział w kolonii, w dowolnym formacie i we 

wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie - dla celów reklamowych, 

promocyjnych, marketingowych oraz informacyjnych związanych z działalnością TKS LIDER. 
Materiały te nie mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie. 

  

  

Data, Podpis  

 

 

REGULAMIN 
I. Uczestnik koloni ma prawo: 

1. Do udziału we wszystkich zajęciach programowych. 
2. Wyrażać swoje poglądy oraz zwracać się z problemami do wychowawców, kierownika, opieki 
medycznej. 
3. Do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców 
4. Do kontaktu telefonicznego w godzinach wolnych od zajęć,  wyznaczonych przez kierownika 
obozu. 

II. Uczestnik koloni zobowiązany jest: 
1. Przestrzegać regulaminu obozu i stosować się do poleceń wychowawcy. 
2. Bezwzględnie stosować się do przyjętego programu dnia. 
3. Uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć 
przez wychowawcę lub      opiekuna medycznego 
4. Punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć 
5. Dbać o czystość i porządek wokół siebie oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu 
6. Mieć szacunek do siebie, innych osób 
7. Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa min. miejscu zakwaterowania, kąpieli, ruchu 
drogowego, informować kadrę koloni o każdej chorobie i złym samopoczuciu. 

III. Uczestnikowi zabrania się: 
1. Biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez okno. 
2. Samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej i wodnej 
3. Używania wulgarnych słów i zwrotów. 
4. Pożyczania i używania cudzej własności bez wiedzy i zgody właściciela. 
5. Używania telefonów komórkowych podczas zajęć, posiłków oraz ciszy nocnej. 
6. Przebywania poza swoją sypialnią w czasie ciszy nocnej. 

IV.  Uczestnik lub jego rodzice ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez 
kolonistę. 
V.  Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub skradziony z powodu braku 
staranności uczestnika. 
VI.  Na koloniach ze względu na różnorodność zajęć przemieszczani się, rzeczy cenne i 
wartościowe: aparaty fotograficzne i telefoniczne, discmany, gry elektroniczne a przede wszystkim 
pieniądze należy przekazywać do depozytu wychowawcom i opiekunom czy kierownikowi. 
VII. Organizator nie odpowiada za rzeczy skradzione lub zniszczone nie oddane do depozytu 
VIII. Na koloniach obowiązuje bezwzględny zakaz zakupu, posiadania i picia alkoholu, palenia 
tytoniu oraz zażywania środków odurzających. 
IX.  Uczestnikowi nie wolno: 

1. Samowolnie oddalać się od grupy bez wiedzy i zgody wychowawcy 
2. W przypadku szczególnego naruszenia reguł uczestnik kolonii może zostać skreślony z listy, 
wydalony z koloni po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców na ich koszt. Osoba odpowiedzialna 
za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godzin.  

 VIX.    Niniejszy regulamin stanowi integralną część regulaminu zawartego w karcie kwalifikacyjnej 
uczestnika oraz ogólnych zasad wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.  
 
 
Podpis uczestnika         podpis opiekuna/rodzica 
 



 
 

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…………………………………………błonnica……………………………………… 
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) 
 
 

Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału 

mojego dziecka w kolonii, której  organizatorem jest TKS LIDER, oraz jednocześnie 

wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba 

zaistnieje.  

 

 ...............................  ............................................................................................ 
               (data)     (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 
 
 



 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 
 
1. Forma wypoczynku1) 
�kolonia 
�zimowisko 
�obóz 
�biwak 
�półkolonia 
�inna forma wypoczynku ……………………………………… 

(proszę podać formę) 
 

2. Termin wypoczynku ............................... – ........................................ 
 
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku 
OWR Wierna Bocheniec 55 Małogoszcz  
 
Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym2) 
........................................................................................................................................ 
Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą 
………………..………………………………………………………………………………… 
.............................................          .............................................................. 
(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 rodziców3) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
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”. 
2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym. 
3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego.  
 
 

 Niniejszym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w kolonii oraz 
przetwarzanie przez TKS LIDER, z siedzibą przy ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin podanych powyżej 

moich danych osobowych w celu umożliwienia mojemu dziecku udziału w kolonii. 

Brak zgody spowoduje brak możliwości udziału w wypoczynku dzieci i młodzieży. 
 

1.  Wgląd do danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku zgodnie 

przepisami prawa mają osoby i instytucje określone w aktach prawnych, na podstawie, których 

organizowany jest wypoczynek (m.in. Kurator  Oświaty, Państwowy Inspektor Sanitarny, ). 
2. W toku załatwiania sprawy dane mogą być przekazywane:                                                  

 a) za Pana/Pani zgodą dane osobowe dziecka ( imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania) i 

Pani/Pana podpis będą przekazane firmie ubezpieczeniowej, w celu 
ubezpieczenia.                                     

 b) na Pana/Pani żądanie dane zawarte na wystawionej fakturze (imię, nazwisko  i adres rodzica oraz 

imię i nazwisko dziecka lub inne niezbędne) będą przekazane do biura rachunkowego prowadzącego 
księgowość firmy.  

 c) dopuszcza się sytuację, że dane osobowe dziecka (imię, nazwisko, rok urodzenia oraz Pani/Pana 

podpis) będą przekazane innemu podmiotowi w celu  uzyskania zgody na udział w dodatkowych 

atrakcjach, wycieczkach itd. uwzględnionych w programie kolonii. 
      

 

Data podpis 


