Wniosek Rodziców (Opiekunów) o przyjęcie dziecka
na wypoczynek zimowy („Kreatywne Ferie”)
w Szkole Podstawowej nr 83 w Gdańsku
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię i nazwisko dziecka: ....................................................................................
2. Data urodzenia: ...................................................................................................
3. PESEL: .......................................................................................................
4. Informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5.

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 .........................................................................................................................
.................................................................................................................................
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II.

INFORMACJE

DOTYCZĄCE

RODZICÓW/OPIEKUNÓW

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię i nazwisko matki/opiekuna:.........................................................................
2. Adres zamieszkania matki/opiekuna ..................................................................
3. Nr telefonu matki/opiekuna: ...............................................................................
4. Adres e – mail matki/opiekuna: .......................................................................
5. Imię i nazwisko ojca/opiekuna: ..........................................................................
6. Adres zamieszkania ojca/opiekuna: ...................................................................
7. Nr telefonu ojca/opiekuna: .................................................................................
8. Adres e – mail ojca/opiekuna:..........................................................................
9. Oświadczam, że (właściwe zaznaczyć x):


opiekę nad uczestnikiem wypoczynku sprawuje jeden Rodzic, który jest
jednoczesnie osobą pracującą;



opiekę nad uczestnikiem wypoczynku naprzemiennie sprawuje mama lub
tata;



uczestnik wypoczynku jest pod opieką obojga Rodziców;



uczestnik wypoczynku jest pod opieką instytucjonalną;



uczestnik wypoczynku posiada rodzeństwo w wieku wczesnoszkolnym i
przedszkolnym;



uczestnik wypoczynku nie posiada starszego rodzeństwa lub jest
jedynakiem;



oboje Rodzice uczestnika wypoczynku są pracujący;



jedno z Rodziców uczestnika wypoczynku pracuje;



wśród

najbliższej

rodziny

uczestnika

wypoczynku są

niepełnosprawnością.
10. Zobowiązujemy się, że: (właściwe zaznaczyć)


będziemy osobiście przyprowadzali i odbierali dziecko.
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osoby z





dziecko, powyżej 10 roku życia, będzie samo przychodziło na zajęcia i
samo wracało do domu.
dziecko będzie przyprowadzała i odbierała upoważniona osoba:

.................................................................................................................................
(imię i nazwisko upoważnionej osoby, numer dowodu osobistego)

....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko upoważnionej osoby, numer dowodu osobistego)


Akceptujemy możliwość ewntualnych opłat za udział dziecka w
wybranych zajęciach poza szkołą.



Zgadzamy się na uczestniczenie dziecka w wyjściach i wycieczkach,
organizowanych w ramach ferii.

Oświadczam, że podałam/łem wszystkie znane mi informacje o dziecku,
które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki.
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 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2005r. Poz. 2135, z późn.
zm.)

Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz.926 z późn. zm.)
wyrażam zgodę na przechowywanie powyższych danych osobowych. Zgodnie z
ustawą mam prawo do wglądu i aktualizowania ww. danych.
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Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć wykonanych podczas półkolonii z
wizerunkiem mojego dziecka na profilu szkoły na facebooku.

Gdańsk, ..................................

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

(Data)

(Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna)

Wypełnione wnioski należy złożyć

osobiście w sekretariacie

Szkoły

Podstawowej nr 83 w Gdańsku, ul. Stokłosy 1 w terminie nieprzekraczalnym
05 stycznia 2018r.
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