
KARTA UCZESTNIKA - ,,ZIMA W MIEŚCIE 2019"  

klasy IV-VIII i III g 

 

Imię i nazwisko ucznia / klasa 

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

Data urodzenia/miejsce 

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

Adres zamieszkania 

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

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

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

Telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów 

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

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (np. na co dziecko jest uczulone, czy 

choruje przewlekle na jakąś chorobę, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, jak znosi jazdę 

samochodem, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.): 
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Czy uczeń może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań lekarskich do 

ćwiczeń ruchowych?……………...........................................………………………………… 
 

Zgłaszam udział ucznia w zajęciach w terminach (proszę zaznaczyć termin): 

 I tydzień: 28.01.2019r. - 01.02.2019r.     .................... 

 II tydzień: 04.02.2019r. - 08.02.2019r.     ................... 

  

Czy uczeń będzie korzystał z obiadów (dodatkowo płatne)? …………………………………. 

 

Oświadczenie 1. 

Oświadczam, iż moje dziecko: 

- samodzielnie wraca do domu tak/nie*. 

…………….…………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 Oświadczenie 2. 

Upoważniam: 

1)……………………………………………………………… ……………………………….. 

(proszę wpisać imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby odbierającej) 

 



2)…………………………………………………………… ...…………………………...…… 

(proszę wpisać imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby odbierającej) 

do odbioru mojego dziecka po zajęciach ,,Zima w Mieście 2019".  

 

…………….…………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

Oświadczenie 3. 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ..................................................................  

we wszystkich wyjściach pieszych poza szkołę oraz wycieczkach autokarowych poza miasto podczas 

trwania akcji ,,Zima w Mieście 2019". 

…………….…………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

Oświadczenie 4.  

Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzania  mojego dziecka  ...................................... 

................................................. do szkoły oraz odbierania go. Biorę pełną odpowiedzialność za 

zapewnienie mu bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły i z powrotem. 

…………….…………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

Oświadczenie 5.  

Zobowiązuję się do uiszczenia w sekretariacie szkoły (w dniu złożenia karty uczestnika, lub w pierwszym 

dniu zajęć, w którym będzie obecne dziecko) opłaty w wysokości 10 zł/dzień pobieranej przez organizatora 

akcji ,,Zima w Mieście 2019" za zadeklarowaną przeze mnie w niniejszym dokumencie ilość dni, gdy 

dziecko będzie uczęszczało na zajęcia. 

…………….…………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 

OŚWIADCZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE 

MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI  NAD NIM W PLACÓWCE 

REALIZUJĄCEJ PROGRAM „ZIMA W MIEŚCIE 2019”. 

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(EM) SIĘ Z REGULAMINEM PLACÓWKI EDUKACYJNEJ 

UCZESTNICZĄCEJ W PROGRAMIE ”ZIMA W MIEŚCIE 2019" ZAMIESZCZONYM NA 

ODWROCIE KARTY UCZESTNIKA I AKCEPTUJĘ JEGO POSTANOWIENIA. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie, w zakresie niezbędnym 

dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem 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) - ustawy z dnia 25.05.2018r. 

 

Wyrażam zgodę na utrwalanie w formie elektronicznej wizerunku mojego dziecka oraz jego 



rozpowszechniania na potrzeby realizacji akcji ,,Zima w Mieście 2019". 

 

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

    (Data wypełnienia karty)           (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA DZIECKA  

NA KORZYSTANIE Z PARKU TRAMPOLIN JumpAir w Wołominie 

Ja niżej podpisana/y, 

_____________________________________________________________________________________ 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna  

_____________________________________________________________________________________ 
numer telefonu  

jako rodzic/opiekun prawny  

____________________________________________________________________________________  
imię i nazwisko dziecka  

____________________________________________________________________________________  
data urodzenia dziecka  

niniejszym oświadczam, że:  

wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w osobę niepełnoletnią z atrakcji Parku Trampolin JumpAir w 
Wołominie, zapoznałam/em się i akceptuję treści regulaminów obowiązujących w Parku Trampolin 
JumpAir, które to regulaminy są znane również pozostającej pod moją opieką osobie niepełnoletniej,  
w/w osoba niepełnoletnia nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z Parku Trampolin 
JumpAir  

Jednocześnie informujemy, że:  

• podmiotem prowadzącym Park Trampolin JumpAir mieszczącym się w Nowych Lipinach, 

Wołominie, przy ul. Szosa Jadowska 59A jest Spółka MB Polska Sp. z o.o.Sp.k. z siedzibą w 

Warszawie 00-102, ul. Marszałkowska 115 lok. 211, wpisana do KRS pod numerem 0000635938, NIP 125-

164-60-42; adres poczty elektronicznej: biuro@jumpair.pl;  



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  

Abyśmy mogli przyjąć wyrażoną przez Państwa wyżej zgodę na korzystanie z atrakcji Parku Trampolin 

JumpAir niezbędne jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych 

wskazanych przez Państwa w tym dokumencie. W związku z tym informujemy, że:  

1. zasady przetwarzania danych osobowy uregulowane są w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) (data urodzenia osoby niepełnoletniej) zgoda rodzica/opiekuna 

prawnego 1/2 o ochronie danych) – dalej zwanym w skrócie 

RODO; 

2. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda(art. 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne w celu umożliwieniakorzystania z 

Parku Trampolin JumpAir osobie niepełnoletniej znajdującej się pod Państwa opieką; 4. 

administratorem danych osobowych jest MB Polska Sp. z o.o.Sp.k. z siedzibą w Warszawie 00102, ul. 

Marszałkowska 115 lok. 211, wpisana do KRS pod numerem 0000635938, NIP 125-164-6042 

zarządzająca Parkiem Trampolin JumpAir i jest odpowiedzialna za ochronę danych osobowych, 5. 

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe osoby niepełnoletniej pozostającej pod Państwa opieką 

wskazane w niniejszym dokumencie wykorzystywane będą wyłącznie w celu odnotowania przez nas 

faktu udzielenia przez Państwa zgody na korzystanie przez osobę niepełnoletnią z atrakcji Parku 

Trampolin JumpAir, weryfikacji wieku osoby niepełnoletniej i prawidłowości udzielonej zgody, a także 

w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia 

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

6. do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), 

których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas usług np. firmy księgowe, 

prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód; podmioty te są zobowiązane do stosowania takich 

samych, jak nasze, zasad zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych; 7. w każdej chwili 

przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem; 

8. dane osobowe będą przetwarzane do czasu uzyskania pełnoletniości przez osobę, której 

dotyczyniniejsza zgoda oraz przez dodatkowy okres, w którym przedawniają się roszczenia związane z 

usługami świadczonymi przez administratora danych osobowych, mającymi miejsce w okresie gdy osoba, 

której zgoda dotyczy była niepełnoletnia; 

9. zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do 

sprostowania(poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  



Niniejszym oświadczam, że zrozumiała/em wyżej wskazane informacje dot. zakresu i celu przetwarzania 

danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MB Polska Sp. z o.o.Sp.k. z siedzibą w 

Warszawie 00-102, ul. Marszałkowska 115 lok. 211, wpisaną do KRS pod numerem 0000635938, NIP 125-

164-60-42 w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych 

zbiorach danych moich danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego pozostającego pod 

moją opieką.  

  

 data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 


