
Załącznik nr 1 do regulaminu półkolonii z 03.06.2020 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W PÓŁKOLONIACH  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

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

  W OKRESIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana  
 
………………………………………………..………………………; ……………………………………….……………………………………  ; 
(imię i nazwisko rodzica/rodziców/opiekunów prawnych)   
 
wyrażam/y zgodę na udział dziecka w półkoloniach 

 

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… , 
(imię i nazwisko, data urodzenia) 
 
od dnia ……….......... do dnia.......................w godzinach i zakresie zgodnie z harmonogramem ustalonym 
przez organizatora 
                                         
*niepotrzebne skreślić 
 
Aktualne kontaktowe numery telefonów do rodziców/opiekunów prawnych: 
 

• ……………………………………………………………………….………..……… - …………………………………………….  

(imię i nazwisko – nr telefonu) 
 

• ……………………………………………………………………….………..……… - …………………………………………….  

(imię i nazwisko – nr telefonu) 
 

OŚWIADCZENIA, ZGODY I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

a) Oświadczam, że przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z 
prowadzeniem zajęć na półkoloniach w bezpośrednim kontakcie dziecka z osobami prowadzącą te 
zajęcia na terenie Parku Family Fun w Oświęcimiu, jak i poza nim (zgodnie z planem zajęć półkolonii) 
i jestem w pełni świadomy/świadoma, iż podczas półkolonii, w czasie trwającej epidemii może dojść 
do zakażenia wirusem SARS-CoV2 lub zakażenie może zostać przeniesione na członków rodziny lub 
innych domowników, mimo przestrzegania z należytą starannością przez personel szkoły wszystkich 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

b) Oświadczam, że zapoznałam/em się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji dostępnymi na stronie 
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz  i akceptuję ich 
treść ,oraz zobowiązuję się do ich stosowania. 

c) Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z uczniem nie są objęte kwarantanną, nie 
pozostają w izolacji, ani też pod stałą kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz


d) Oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną (np. gorączka, kaszel, uczucie duszności, utrata węchu lub smaku), a w przypadku 
ich wystąpienia u dziecka; powzięcia informacji o zastosowaniu izolacji, kwarantanny lub nadzoru 
sanitarno-epidemiologicznego w stosunku do którejkolwiek z osób wspólnie zamieszkujących z 
dzieckiem lub osób, z którymi miało kontakt w ciągu 14 dni przed wykryciem objawów/powzięcia 
informacji o zakażeniu, zobowiązuję się do natychmiastowej rezygnacji z udziału dziecka w półkolonii 
do szkoły/przedszkola i poinformowania o tym organizatora.  

e) Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących na półkolonii wewnętrznych procedur 
związanych z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka w 
razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu  
na półkolonii 

f) Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury  
mojego dziecka z wykorzystaniem termometru bezdotykowego każdorazowo przed rozpoczęciem 
zajęć. 

g) Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem realizacji zajęć rewalidacyjnych z uczniem w 
szkole/przedszkolu jest podpisanie wszystkich w/w oświadczeń, zgód i zobowiązań przez obojga 
rodziców/opiekunów prawnych. 

h) Oświadczam, iż wszelkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą 
i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
                 ……………………………………..…………………...                              ………………….…………………………………             
                             (data i czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)                                            (data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
Załącznik nr 4 do regulaminu półkolonii z 03.06.2020 

 
OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY  
NA WEZWANIE KARETKI POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

PRZEZ ORGANIZATORA PÓŁKOLONII 
 

Nazwisko Imię rodzica/opiekuna składającego oświadczenie:  
 

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

Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y   na wezwanie przez organizatora półkolonii karetki pogotowia 
ratunkowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka . 

 
 
 

Oświęcim, dn ….............................     ............................................... 
          podpis rodzica/ów/opiekuna 
 
 
 
 

 
 



 
Załącznik nr 5 do regulaminu półkolonii z 03.06.2020 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) informujemy: 

 

Kto jest administratorem 
danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych 
osobowych Państwa dzieci jest …........................................ 

Z kim można się 
kontaktować w sprawie 
przetwarzania danych 

osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem 
danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z 
organizatorem półkolonii  
 

W jakim celu i na jakiej 
podstawie będą 

przetwarzane dane 
osobowe? 

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz 
art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w związku z innymi przepisami i aktów 
wykonawczych do tych ustaw, 
 a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
w szczególności  w celach związanych z działaniami 
podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii 
koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa, tj.: 

• realizacji planu półkolonii, w, w specjalnych warunkach 
sanitarnych, 

• zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania 
ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką 
organizatora półkolonii, w szczególności związanych z 
epidemią korona wirusa, 

• zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń  do 
opieki, miejsca 
do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń 
sanitarno-higienicznych oraz szatni, w szczególności  
w specjalnych warunkach sanitarnych, 

Przez jaki okres będą 
przechowywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, 
będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez 
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 
archiwizowania danych obowiązujących u  Administratora.  

Komu mogą być 
przekazywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, 
z którymi współpracuje Administrator, tj.: podmiotom, z którymi 
administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych 
oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych 
przepisów prawa, w tym właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.. 
 



Jakie prawa przysługują w 
związku z ochroną danych 

osobowych? 

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

i) dostępu do treści danych osobowych; 

j) żądania sprostowania danych osobowych, 
które są nieprawidłowe; 

k) żądania usunięcia danych osobowych, gdy: 

• dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały  
zebrane, 

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

l) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te 
sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, 

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych                         
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, 
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Czy dane osobowe są 
przekazywane poza EOG? 

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Czy dane osobowe 
wykorzystuje się do 

profilowania? 

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

Czy podawanie danych 
osobowych jest konieczne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne, 
by umożliwić realizację wychowania przedszkolnego  
w specjalnych warunkach sanitarnych i jest warunkiem wejścia na 
teren Administratora danych. 

 
Załącznik nr 6 do regulaminu półkolonii z 03.06.2020 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisany/a.........................................................., rodzic/prawny opiekun.............................. 
                                                                                  imię nazwisko                                                                                                           imię nazwisko dziecka 
 

oświadczam że zapoznałem/am się z informacją o ochronie danych osobowych i akceptuję 
postanowienie w niej zawarte. 
 
 
 



….............................. 
 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Załącznik nr 7 do regulaminu półkolonii z 03.06.2020 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisany/a   .................................................................rodzic/prawny opiekun,  
 
                                                                                  imię nazwisko                                                                                                            

oświadczam, że dziecko …………………………………nie zamieszkiwało z osobą przebywającą 
                                                   imię nazwisko dziecka 
 na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez 
rozpoczęciem wypoczynku, 
co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów. 
 
 
 

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

                                                                                                                          podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 

 
 

Załącznik nr 8 do regulaminu półkolonii z 03.06.2020 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisany/a..........................................................., rodzic/prawny 
opiekun.............................. 
                                                                imię nazwisko                                                                                                           imię nazwisko dziecka 
 

oświadczam że zapoznałem/am  się i akceptuje treść regulaminu 
 
 
 

….............................. 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 


