
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA 
LETNIE PÓŁKOLONIE W ZESPOLE 
SZKÓŁ NR 9  

KARTĘ ZGŁOSZENIA MOGĄ WYPEŁNIĆ TYLKO RODZICE LUB OPIEKUNOWIE 
PRAWNI. DO WAŻNOŚCI KARTY ZGŁOSZENIA KONIECZNE JEST UZUPEŁNIENIE 

WSZYSTKICH DANYCH ORAZ PODPIS  

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

I turnus 24 – 28.06.2019r.  
II turnus 1 – 5.07.2019r.  

DANE UCZESTNIKA I RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH:  
Imię i nazwisko dziecka:.............................................................................  
Data i miejsce urodzenia:........................................................................... 
Pesel:.........................................................................................................  
Imię i nazwisko ojca:..................................................................................  
Imię i nazwisko matki:.................................................................................  
DANE ADRESOWE:  
Ulica i numer domu:....................................................................................  
Miejscowość i kod pocztowy:......................................................................  
DANE KONTAKTOWE:  
Nr telefonu matki / opiekunki:......................................................................  
Nr telefonu ojca / opiekuna:.........................................................................  
Telefon domowy:..........................................................................................  
Adres e - mail :.............................................................................................  

INFORMACJE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH O DZIECKU  
* czy u dziecka wystąpiły w ubiegłym roku lub występują nadal (proszę podkreślić):  
utraty przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, szybkie męczenie, inne (proszę wymienić) 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
* czy dziecko jest chore TAK NIE  

jeśli tak, to na co choruje..............................................................................  
* czy zażywa leki TAK NIE  

jeśli tak, to jakie..........................................................................................  
* czy dziecko jest uczulone TAK NIE  

jeśli tak, to na co.......................................................................................  
* jak dziecko znosi jazdę autobusem, tramwajem DOBRZE ŹLE  
* czy dziecko jest nadpobudliwe TAK NIE  
* czy dziecko jest nieśmiałe TAK NIE  
* czy ma trudności w nawiązywaniu kontaktów TAK NIE 
 * inne uwagi o usposobieniu dziecka............................................................... 
.................................................................................................................  

Stwierdzam, że podałem(łam) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 
zapewnieniu mu właściwej opieki. 

................................................................... Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego   



OŚWIADCZENIE 
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka............................................. ........ .............. .... 
..........................w zajęciach letniej półkolonii organizowanej przez Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu.  

Wpłacam należność za półkolonię, która nie podlega zwrotowi. Zespół Szkół nr 9 nie ponosi 
odpowiedzialności za wartościowe przedmioty ( np. aparaty fotograficzne, MP3, telefony 
komórkowe i inne ) posiadane podczas zajęć przez uczestników półkolonii.  

Sposób powrotu dziecka do domu ( zaznaczyć właściwe ):  
Zobowiązuję się do odebrania mojego dziecka po zakończonych zajęciach, do godz. 16. 00 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ........................... 
....................................................do domu, po zakończonych zajęciach.  

Zapoznaliśmy się i akceptujmy Regulamin, program półkolonii oraz nowy sposób zapisów.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć mojego dziecka wykonanych podczas zajęć półkolonii do 
celów reklamowych i dokumentujących działalność szkoły.  TAK NIE  

............................................................ data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego  

REGULAMIN PÓŁKOLONII 
organizowanej przez Zespół Szkół nr 9 we 

Wrocławiu  

1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.00 do  

godz. 16.00.  

2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do placówki.  

3. Uczestnicy mają obowiązek:  

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców;  

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;  

c) brać czynny udział w realizacji programu półkolonii;  

d) szanować mienie i pomoce dydaktyczne. Za szkody wyrządzone przez  

dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie;  

e) przestrzegać regulaminów w czasie wycieczek oraz zajęć organizowanych  

na półkoloniach;  

f) zachowywać się kulturalnie podczas: zajęć, wyjść i posiłków;  

g) zmieniać obuwie na terenie szkoły.  

  



UWAGA!!! WARUNKIEM PRZYJĘCIA 
DZIECKA NA PÓŁKOLONIĘ JEST:  

• Dostarczenie do świetlicy szkolnej poprawnie wypełnionej i podpisanej karty 
zgłoszenia uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty  

TERMIN SKŁADANIA KART :  
- DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 : 20.05 – 14.06.2019  
- DLA UCZNIÓW INNYCH SZKÓŁ : 27.05 – 14.06.2019  
O przyjęciu na półkolonię decyduje kolejność dostarczenia 

wszystkich dokumentów ( pkt. 1 i 2)  
• Ze względu na dużą liczbę chętnych, nie dokonujemy rezerwacji 
miejsc.  
• Pierwszeństwo przy zapisach mają uczniowie z klas I – III, z Zespołu 
Szkół nr 9.  

KARTY można odebrać w świetlicy od dnia 20.05.2019 lub wydrukować ze strony 
Zespołu Szkół nr 9.  

OPŁATA ZA PÓŁKOLONIĘ ( 150 zł )  

Termin wpłaty: 20.05.2019r. - 14.06.2019r.  

1. Numer konta:  

50 1020 5226 0000 6802 0416 5809  

2. W tytule wpłaty należy podać:  
• imię i nazwisko uczestnika;  
• numer szkoły, klasę do której uczęszcza dziecko;  
 

W pierwszym dniu półkolonii bardzo prosimy o przyprowadzanie 
dzieci do godziny 8 rano. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu 
realizacji półkolonii zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) 


