KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
kolonii – lato 2018

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………

Data urodzenia………………………………………………………………….……………………........

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

PESEL …………………………………………………………………………...........................................

Telefony kontaktowe do rodziców ………………………..………………………………………………...

adres e-mail do rodziców ……………………………………………….........................................................

…………………………………………………………………………….
Data oraz podpis obojga Rodziców

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na podanie leku mojemu dziecku przez pielęgniarkę obozową w razie
zaistnienia takiej potrzeby, np. gorączka, ból.
* Niepotrzebne skreślić.
……………………………………………………………………….
Data, czytelny podpis Rodzica

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na wykonanie przez wykwalifikowany personel medyczny niewielkiego
zabiegu chirurgicznego lub innego (np. zszycie skóry, usunięcie ciała obcego) w razie zaistnienia takiej
potrzeby.
* Niepotrzebne skreślić.
………………………………………………………………………
Data, czytelny podpis Rodzica

Ważne: Do Karty Zgłoszenia proszę dołączyć ksero książeczki zdrowia dziecka z aktualnymi
szczepieniami przeciw tężcowi.

Informacje rodziców o dziecku

Numer oraz adres szkoły,
do której dziecko
uczęszcza

Przebyte choroby

Uwagi o stanie zdrowia

Uczulenia pokarmowe

Inne uwagi

Jakich pokarmów dziecko
nie toleruje?

Stwierdzam, e poda am(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mog pomóc w zapewnieniu
w a ciwej opieki w czasie pobytu dziecka na wyje dzie.
Zapozna em si równie z regulaminem obowi zuj cym na kolonii.

….….………………………..……………………………
Data i czytelny podpis rodzica
My/Ja, ni ej podpisani rodzice/prawni opiekunowie dziecka wyra amy zgod na przetwarzanie i wykorzystywanie
danych osobowych naszego dziecka oraz naszych, jako jego opiekunów w zakresie dzia alno ci KCADziM
Talencika zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze
zm.). Administratorem ww. danych osobowych jest Ko ció Chrze cijan Baptystów I Zbór we Wroc awiu, ul.
K odnicka 2, 54-218 Wroc aw. Dane przekazywane s dobrowolnie. Informujemy, i macie Pa stwo prawo dost pu
do tre ci swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
Jednocze nie wyra am(y) / nie wyra am(y)* zgody na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka uczestnicz cego w
zaj ciach, koloniach, poprzez umieszczanie zdj na stronie internetowej, materia ach promocyjnych, filmach,
publikacjach papierowych i elektronicznych zwi zanych z yciem Talencika )
(*niepotrzebna skre li )

…………………………………………………………………………….
Podpis Rodzica

