
 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA 
AKCJI „LATO Z KRAKUSEM”  
Organizator: WLKS KRAKUS 

UL. MOSZYŃSKIEGO 9, KRAKÓW 
LATO 2021 

 
A. Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranego terminu lub terminów: 

 
 28.06 – 02.07.2021r. I TURNUS 

 05.07 – 09.07.2021r. II TURNUS 

 12.07 – 16.07.2021r. III TURNUS 

 

 

 

1. Imię i nazwisko dziecka ....................................................................................... 

2. Data urodzenia ................................................................................................... 

3. Pesel ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania .............................................................................................. 

5. Telefon ................................................................................................................. 

6. Nazwa i adres szkoły ........................................................................................... 

7. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na zajęciach 

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

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

8. Numer telefonu kontaktowego…………………………………....................................... 

 

B. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę autobusem lub tramwajem, czy przyjmuje stałe leki  

i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 

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

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

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ  
POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA    
W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. 

 

.......................                                         ……..………....................................... 
      (data)                                                                                                       (podpis matki, ojca lub opiekuna) 
 
 
 



C. Oświadczenie rodziców (opiekunów) dotyczące samodzielnego powrotu dziecka  
 z Akcji „Lato z Krakusem” do domu: 
 

Oświadczam, że moje dziecko będzie wracać samodzielnie do domu  
po zakończeniu zajęć na Akcji „Lato z Krakusem”, organizowanej w czasie wakacji 2021r. Jednocześnie 
oświadczam, że WLKS Krakus, nie ponosi odpowiedzialności za moje dziecko w czasie jego powrotu do 
domu. 
 
 

.......................                                             ………………………........................... 
      (data)                                                                                                      (podpis matki, ojca lub opiekuna)  
 
 
 
 

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA – prosimy uzupełnić 
obowiązkowo, nawet jeśli odbierać będą rodzice! 

NAZWISKO I IMIĘ NUMER DOWODU OSOBISTEGO 

1.   

2.   

3.   

4.    

 
 
 
.......................                                               ………..................................... 
      (data)                                                                                                         (podpis matki, ojca lub opiekuna)
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REGULAMIN AKCJI „LATO Z KRAKUSEM”  
 LATO 2021  

 
Wychowawcy podczas trwania Akcji „Lato z Krakusem” dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom 
jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach  
i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.  
 
 
1. Uczestnikami Akcji „Lato z Krakusem” mogą być dzieci w wieku od 5 do 13 lat.  
2. Uczestnicy Akcji „Lato z Krakusem” przebywają pod opieką wychowawców/trenerów od godz. 7:30         
do godz.16:30.  
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.  
Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.  
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.  
5. Uczestnicy Akcji „Lato z Krakusem” mają prawo do:  
a) spokojnego wypoczynku,  
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,  
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu,   
6. Uczestnicy mają obowiązek:  
a) podporządkować się poleceniom 
 wychowawców/trenerów,  
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  
c) brać udział w realizacji programu Akcji „Lato z Krakusem”,  
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,  
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne.  
Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,  
g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,  
h) nie oddalania się bez wiedzy wychowawcy od grupy, 
i) przestrzegania: Regulaminu Akcji „Lato z Krakusem”, basenu, boiska, placu zabaw, stadniny koni, sali 
zabaw, siłowni, poruszania się po drogach i transportu zbiorowego, bezpiecznych wyjść, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i innych miejsc odwiedzanych przez uczestników Akcji „Lato z Krakusem”, 
j) nie stosowania przemocy wobec innych uczestników Akcji „Lato z Krakusem” oraz nie używania 
niecenzuralnych słów. 
7. W dniu wyjścia na basen każdy uczestnik powinien mieć: 
strój kąpielowy, ręcznik, klapki i czepek.   
8. Organizator Akcji „Lato z Krakusem” zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, 
spowodowanych złymi warunkami pogodowymi. 
9. Organizator Akcji „Lato z Krakusem” nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników. 
10. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,  
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane  
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w Akcji „Lato z Krakusem”. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników Akcji „Lato z Krakusem”, 
bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad 
uczestnictwa.  
11. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka 
zarejestrowany podczas Akcji „Lato z Krakusem” oraz prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa 
w zajęciach edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej www.wlkskrakus.pl oraz FB WLKS Krakus, 
w celu informacji i promocji.  
12. Zgłaszający Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w dokumentach Akcji Lato, swoich 
danych osobowych oraz danych Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi tzn. Akcji Lato, 



zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.883 oraz z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r. poz. 1000. 
  
13. W razie nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników na turnus organizator Akcji „Lato z Krakusem”, 
zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu z całkowitym zwrotem kosztów. 
14.  Warunkiem uczestnictwa w Akcji „Lato z Krakusem”, jest dokonanie całości wpłaty dwa tygodnie 
przed rozpoczynającym się turnusem na numer konta: 16 1240 4533 1111 0010 3866 1694,  
w tytule przelewu prosimy wpisać : imię i nazwisko dziecka oraz termin Akcji „Lato z Krakusem”, w którym 
weźmie udział) oraz wypełnienie i dostarczenie do Organizatora Karty Kwalifikacyjnej, zapoznanie się  
i złożenie podpisu pod Regulaminem Akcji „Lato z Krakusem” (opiekun oraz dziecko) oraz dostarczenie 
Regulaminu do Organizatora nie później niż na 7 dni roboczych poprzedzający Akcję „Lato z 
Krakusem”(może być elektronicznie). 
 
 
 
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego treść.  
 
 
 
 
Data: …………….............                                      Czytelny podpis Rodzica: …………………………………. 
     
 
 
                               Podpis/parafka Dziecka: …………………….............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Deklaracja rodzica o uczęszczaniu dziecka na Akcję Lato 
 

Biorąc pod uwagę powyższe warunki, świadomy ryzyka, które może nieść ze sobą, w obecnej sytuacji 
epidemiologicznej, przebywanie mojego dziecka w grupie z innymi dziećmi i dorosłymi, poza domem 
rodzinnym, wyrażam wolę, aby moje dziecko …………………………………………………………. (imię i nazwisko 
dziecka) uczestniczyło w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez WLKS Krakus. 
Jednocześnie, wyrażam zgodę, by w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u 
mojego dziecka, opiekunowie zmierzyli mu temperaturę termometrem bezdotykowym. 
Ponadto, jeśli moje dziecko będzie przejawiało objawy choroby, wyrażam zgodę, by zostało odizolowane  
w odrębnym pomieszczeniu do czasu odebrania go przeze mnie z Akcji Lato na obiekcie WLKS Krakus. 
 
                                                                                                                           ………………………………………………………….. 
                                                                                                                       Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

Oświadczenie 
 

Imię i nazwisko rodziców:  
Imię dziecka:  
Miejscowość, data:  
 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą 
dziecko……………………………………………………………………….. nie ma i nie miało kontaktu z osobą zakażoną 
COVID-19,przez ostatnie 2 tygodnie, nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie ani w domowej izolacji. 
Dziecko jest zdrowe.  
Mam pełną świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus. Biorę pełną odpowiedzialność za 
dobrowolne przyprowadzanie dziecka do placówki.  
 
 …………………………………………………… 
                                                                                                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego)    
 

ZGODA RODZICA NA CODZIENNY POMIAR TEMPERATURY U DZIECKA 
 
Ja…………………………………………………...(imię i nazwisko rodzica) niżej podpisany  
Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka: 
…………………………………………………......................(imię i nazwisko dziecka)  
podczas wejścia na Akcję Lato do budynku klubu WLKS Krakus z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Moszyńskiego 9 oraz podczas pobytu w nim.  
                                                                                                                                   ..…….…………………………………….. 
                                                                                                                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego)    
*Pomiaru temperatury będzie dokonywał wychowawca lub opiekun do tego wyznaczony.  
 

 


