
KARTA KWALIFIKACYJNA

Półkolonie „Historycznie i współcześnie z Panem Kleksem” 
organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego „Kamyka” 

05-800 Pruszków, ul. M..Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

CZĘŚĆ I.

1. Imię i nazwisko dziecka 

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

2. Data urodzenia ……………………………………….. PESEL ………………………………………………………

3. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………..

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

4. Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………………………………………

5. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych………………………………………………………

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

6. Adresy zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….…………………………………

7. Telefony rodziców/opiekunów prawnych 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

CZĘŚĆ II.

1. Zgłoszenie dotyczy następujących tygodniowych turnusów (właściwe należy zaznaczyć
znakiem x):

 I tydzień – od 25 czerwca do 29 czerwca 2018r.    (230 zł)

 II tydzień – od 2 lipca do 6 lipca 2018r.                   (230 zł)

 III tydzień – od 9 lipca do 13 lipca 2018r.                (230 zł)

 IV tydzień – od 16 lipca do 20 lipca 2018r.             (230 zł)

2. Zobowiązuję się uiścić opłatę w kwocie ogółem ……......... zł zgodnie z Regulaminem
półkolonii.
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CZĘŚĆ III.

1. Informacja  o  stanie  zdrowia  dziecka  (m.in.:  uczulenia,  jak  dziecko  znosi  jazdę
samochodem, czy dziecko przyjmuje stałe leki i  w jakich dawkach,  czy nosi  aparat
ortodontyczny  lub  okulary,  inne  informacje,  które  są  istotne  ze  względu  
na  bezpieczeństwo  dziecka)  ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

2. Oświadczam, iż w stosunku do dziecka nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych 
do uczestnictwa w półkoloniach.

3. Oświadczam,  iż  podałam/em  wszystkie  znane  mi  informacje  o  dziecku,  które  są
niezbędne do zapewnienia mu właściwej opieki w czasie trwania półkolonii.

CZĘŚĆ IV.

1. Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  programem  zajęć  oraz  z  Regulaminem
półkolonii  „Historycznie  i  współcześnie  z  Panem  Kleksem”  organizowanych  przez
Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie i w pełni go akceptuję.

2. Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury  
w  Pruszkowie  w  celach  organizacyjnych  danych  osobowych  zawartych  w
dokumentach zgłoszeniowych. Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do
treści tych danych i ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997r.

3. Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  utrwalanie  wizerunku  mojego  dziecka  
za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym ze statutową działalnością
ośrodka oraz na ich nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych w materiałach promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie
danych  osobowych  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  oraz  ustawą  o  prawie  autorskim  i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
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CZEŚĆ V.

Oświadczenie o powrocie dziecka bezpośrednio po zakończonych zajęciach 
zgodnie z programem zajęć półkolonii 

(właściwe należy zaznaczyć znakiem x):

 Oświadczam, że dziecko bezpośrednio po zakończeniu planowych zajęć odbierane
będzie przez rodziców/opiekunów prawnych

 Oświadczam, że dziecko bezpośrednio po zakończeniu planowych zajęć odbierane
będzie przez:

- imię i nazwisko: ……………………………………………………….

- nr dowodu osobistego …………………………………………….

- stopień pokrewieństwa …………………………………………..

- wiek (w przypadku osób nieletnich) ………………………..

*  w  załączeniu  oświadczenie   woli  rodzica  o  samodzielnym  powrocie  dziecka  po
skończonych zajęciach do domu:

TAK

NIE

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

          (data zgłoszenia)                                                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

CZĘŚĆ VI.

Potwierdzenie przyjęcia …………………………………………………………..…………………….. w okresie:

                 I tydzień                 II tydzień                  III tydzień                  IV tydzień

                                    kwota do zapłaty ogółem …………………………

na  półkolonie  „Historycznie  i  współcześnie  z  Panem  Kleksem”  
organizowane  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury  im.  A.  Kamińskiego  „Kamyka”  
05-800 Pruszków, ul. M.Zimińskiej-Sygietyńskiej 5.

…………………………………………………………

                (podpis przedstawiciela organizatora)
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