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WAKACJE W KRAINIE HUCUŁA 

e-mail: katarzyna.sidor@odrzechowa.com.pl 

tel. 721 038 207 

Formularz zgłoszeniowy 
 

TERMIN OBOZU 

 

……………………………………………….......... 

 

I. Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o skierowanie dziecka na 

wypoczynek 
 

………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko zgłaszanego dziecka 

 

Data i miejsce urodzenia dziecka           

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

Pesel         

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

Adres zamieszkania dziecka                     

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

Wiek dziecka                                             

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

Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów)      

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

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)    

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

Telefon  kontaktowy:               

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

mailto:katarzyna.sidor@odrzechowa.com.pl
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II. Osoby upoważnione do odbioru dziecka (poza rodzicami lub opiekunami 

prawnymi) 

Zobowiązuję się do punktualnego odbioru dziecka z kolonii. Osoby upoważnione do odbioru 

dziecka (prosimy podać więcej niż jedna osobę, gdyby wystąpiły jakieś nieprzewidziane 

okoliczności i rodzice nie mogliby odebrać dziecka) 

 
Lp. 

 
Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieństwa 

Numer dowodu 

osobistego 

Podpis rodzica 

1. 

 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

 

   

 

III. Informacje rodziców o stanie zdrowia dziecka 
 

Czy dziecko jest na 

coś uczulone? 

Dotyczy także 

pokarmów 

Tak (na co, czego dziecko nie może jeść?) 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Nie 

Czy istnieją 

przeciwwskazania do 

wysiłku? 

Tak (jakie?) 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Nie  

Czy dziecko cierpi 

na jakieś choroby lub 

występują u niego 

różne dolegliwości?  

Tak (właściwe podkreślić) 

Padaczka, krwawienie z nosa, omdlenia, duszności, silne bóle głowy, brzucha 

inne (jakie?) 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Nie 

Czy dziecko 

przyjmuje jakieś 

leki? 

Tak  

 przyczyny (nazwa choroby): 

 …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 nazwy i dawki i godziny przyjmowanego leku: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 czy dziecko przyjmuje leki samodzielnie: 

……………………………………………………………………………………… 

Nie 

Dziecko jazdę 

autokarem znosi: 
Źle (jakie środki wtedy przyjmuje?) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Dobrze  

Czy dziecko nosi 

aparat ortodontyczny 

lub okulary? 

Tak Nie 

Inne uwagi o stanie 

zdrowia dziecka  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Informacja o specjalnych potrzebach uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach 

wynikających  z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym 

……………………………………………………………………………………

…………… 

……………………………………………………………………………………

…………… 

……………………………………………………………………………………

…………… 

 

IV. Informacje rodziców o stopniu zaawansowania jeździeckiego 

dziecka (właściwe podkreślić)  

1. Nie miało kontaktu z koniem  

 2. Jeździło konno bez udziału wykwalifikowanych instruktorów  

 3. Jeździło konno pod okiem wykwalifikowanych instruktorów około ………… 

godzin  

 4. Jeździło w terenie  

 

STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM WSZYSTKIE ZNANE INFORMACJE O MOIM 

DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W 

CZASIE POBYTU DZIECKA NA KOLONIACH. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na 

potrzeby niezbędne do realizacji usług związanych z uczestnictwem w obozie Wakacje w 

„Krainie Hucuła” 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć wykonanych podczas kolonii z wizerunkiem mojego 

dziecka w materiałach promocyjnych dotyczących wypoczynku letniego w Odrzechowej 

m.in. na stronie internetowej oraz na fanpageu na Facebooku  

 

 
Uprzejmie informujemy, iż administratorami danych osobowych przekazywanych Zakład 
w związku z realizacją działań operacyjnych i zawieranych umów – jest: 
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o. o., 
 ul. Rymanowska 67, Odrzechowa, 38 – 530 Zarszyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000073367. 
Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są  wyłącznie na potrzeby: 
- podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z administratorem danych 
osobowych (art.6 ust. 1, lit. b RODO); 
-  wykonania zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia na Twoją prośbę działań przed zawarciem 
umowy  (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 
- celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub 
przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
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Przekazanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konieczność pozyskania 
danych osobowych może także wynikać z obowiązków określonych w przepisach 
obowiązującego prawa. Odmowa przekazania danych osobowych może skutkować brakiem 
możliwości zawarcia umowy, nawiązania współpracy. 
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych. Dane 
nie są profilowane. 
Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez naszych pracowników i 
współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do tych danych na potrzeby wykonania swoich 
obowiązków, a także przez podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i 
uczestniczące w wykonaniu naszych czynności – np.: producent oprogramowania świadczącego 
też wsparcie techniczne; podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub 
udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych; podmioty 
świadczące nam usługi rachunkowe, prawne; podmioty prowadzące działalność pocztową lub 
kurierską. 
Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia realizacji zawartych umów, a następnie do 
upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową. 
Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
przenoszenia danych  
i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
Nadto możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Spółka pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS. 
Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, wykonania umów, a także spełnienia 
wymogów ustawowych. 
 
Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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  - tzw. RODO. 
 

 

 

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

             (miejscowość, data)                                                                   (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 
 


