
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
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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 rodziców 3)

..........................................................................................................................................................
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  ................................................................................................................................................
błonica..............................................................................................................................................
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     Rozporządzeniem     Parlamentu     Europejskiego     i     Rady     (UE)     2016/679
z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych i w związku z  przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

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

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFILOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU
Postanawia się1)

□ zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
□ odmówić skierowania uczestnika wypoczynku 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 kierownika wypoczynku) 

1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.
2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.
3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego.

Wzór  powyższej  karty  kwalifikacyjnej  uczestnika  wypoczynku  stanowi  Załącznik  nr  6
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku
dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452)



Część formacyjna 

Parafia,  pod wezwaniem: …............................................................................................................

Dotychczasowa formacja 
Oazy Dzieci Bożych : …......................................................................................................................

Oazy Nowej Drogi: …......................................................................................................................

I stopień ONŻ: ….............................................................................................................................

II stopień ONŻ: …............................................................................................................................

Praca w parafii: ................................................................................................................................

Przynależność do KWC:     kandydat/członek/ nie należy 

Koszt i dopłata 

 Koszt oazy:          zł.      zaliczka: ……….  ….…………………………….
                                                        Pieczątka i podpis przyjmującego:

Pozostała kwota do zapłacenia w dzień przyjazdu na rekolekcje:…….............
 

Dopłata:…………………           ……….……………………………
przyjął 

 Oświadczenie Rodziców
1. Zgadzam się na udział dziecka w rekolekcjach organizowanych przez Duszpasterstwo Służby 
Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Diecezji Radomskiej.
2. W przypadku zaistnienia konieczności zgadzam się na hospitalizację dziecka i wszelkie 
konieczne zabiegi. Kierownik wypoczynku informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym  lub 
hospitalizacji dziecka.
3. W nagłych sytuacjach /ból, gorączka/ proszę podać dziecku ……………………………………
………………………………………………………………………../wypełnić  obowiązkowo/
4. Stwierdzam, że w punkcie 3. podałem(-am) wszystkie znane mi informacje 
o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie jego pobytu na 
rekolekcjach.
5. Przyjmuję do wiadomości, że organizatorzy rekolekcji przejmują odpowiedzialność za dziecko 
podczas rekolekcji z wyłączeniem przyjazdu i powrotu do miejsca zamieszkania.
6. Przyjmuję odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmuję na 
siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną.
7. Dopilnuję, aby oprócz rzeczy osobistych dziecko zabrało na oazę odpowiednią ilość leków (o 
ile zażywa jakieś na stałe), legitymację szkolną oraz Pismo Święte.

.....................................…...............                     ........................................................
         miejscowość, data                                                         podpis matki, ojca lub opiekuna



Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Niniejszym oświadczam, że:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie  autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych wizerunkowych oraz mojego dziecka, a także wykorzystanie wizerunku mojego i 
dziecka przez Diecezję Radomską, do promowania działań związanych z realizacją celów Ruchu 
Światło – Życie Diecezji Radomskiej, w tym do budowania jego pozytywnego wizerunku, poprzez 
upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. na
stronie internetowej oraz portalach społecznościowych. 
TAK   /   NIE  - podkreślić, zakreślić właściwe
 
………………………….               ……………………………………………………     
         Data      Podpis  rodziców (opiekunów prawnych)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Niniejszym oświadczam, że:
 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych moich oraz mojego dziecka, przez Diecezję Radomską w celu realizacji umowy 
/wypoczynku wakacyjnego – rekolekcji/, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika oraz realizacji 
celów związanych z formacją w Ruchu Światło – Życie Diecezji Radomskiej.
TAK   /   NIE  - podkreślić, zakreślić właściwe
 
………………………….          …………………………………………………………..         
  data               Podpis  rodziców (opiekunów prawnych)
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich 
danych i danych mojego dziecka oraz możliwości ich poprawiania, zgodnie ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.     
TAK   /   NIE  - podkreślić, zakreślić właściwe
 
………………………….    ………………………………………………………….          
              Data                              Podpis  rodziców (opiekunów prawnych) 

Informacje:
1. Uczestnicy  rekolekcji,  oprócz  rzeczy,  które  zazwyczaj  bierze  się  na  dłuższy  wyjazd  (ubrania,  obuwie,

przybory toaletowe), zabierają ze sobą:

-     Pismo Święte (II 0     ONŻ także Stary Testament), śpiewnik i instrument muzyczny (jeśli posiada), dowód tożsamości
lub legitymację szkolną, przybory do pisania, kartę uczestnictwa dokładnie wypełnioną oraz drugą część wpłaty
za rekolekcje

-     Śpiwór lub koc, prześcieradło i powłokę na koc, małą poduszkę i powłoczkę.
-     Chłopcy, którzy są ministrantami obowiązkowo przywożą albę lub komżę.   
-     Dziewczęta oczywiście spódnice lub sukienki do kolana

• Uczestnicy oazy w górach zabierają też cieplejsze ubrania i odpowiednie obuwie
-     obuwie sportowo, właściwe na wycieczki i gry terenowe.

2. Kierownictwo rekolekcji zastrzega sobie prawo rozdzielania grup parafialnych.
3. Prosimy  aby  Rodzice  i  goście  nie  przyjeżdżali  w  odwiedziny  na  oazę,  ponieważ to  przeszkadza  w

prowadzeniu rekolekcji. Prosimy tego kategorycznie przestrzegać.
4. Korzystanie z telefonów jest ograniczone do czasu relaksu poobiedniego. W razie potrzeby rodzice mogą

się kontaktować z Moderatorami bądź Animatorem grupy.



5. Przyjazd na oazę – pierwszego dnia, po południu do godziny 16.00; odjazd ostatniego dnia – rano. Nie ma
późniejszych przyjazdów,  ani  wcześniejszych odjazdów.  Nie ma również wyjazdów z  oazy  na wesela  i
podobne uroczystości.

6. W wypadku, gdy uczestnik nie przyjedzie na oazę, zaliczka automatycznie przepada.

7. Nie wolno zmieniać wcześniej wyznaczonego turnusu.

 Motywacja uczestnika 
Wypełnia uczestnik przed rekolekcjami oazowym
…...........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami i wyrażam zgodę na wymienione warunki.
……………………………..

      podpis uczestnika  

 Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Diecezja 
Radomska z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 1;

2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu realizacji 
umowy /wypoczynku wakacyjnego dziecka/ na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) celem przetwarzania jest realizacja umowy /wypoczynku wakacyjnego/, zapewnienie 
bezpieczeństwa uczestnika rekolekcji/wypoczynku oraz realizacja przebiegu formacji  w Ruchu 
Światło – Życie Diecezji Radomskiej
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.. oraz
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka będą wyłącznie 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji 
wypoczynku.

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przechowywane będą przez okres 
związany z przebiegiem formacji w Ruchu oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany 
przez administratora. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy.


