
Akcja Lato 2021 w Gminie Leszno 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII ORGANIZOWANEJ PRZEZ  
ŚWIETLICE GMINY LESZNO 

 
Zgłaszam udział mojego dziecka w półkoloniach letnich.  

1. Termin: 

⬜ I tydzień 05-09 lipca 2021 r. 

⬜ II tydzień 12-16 lipca 2021 r. 

2. Miejsce: 

⬜ Świetlica w Czarnowie 

⬜ Świetlica w Lesznie 

⬜ Świetlica w Łubcu 

⬜ Świetlica w Zaborowie. 

 *(zaznacz odpowiednie pole) 

 
3. Dane uczestnika: 

1. …................................................................................................ 
(Imię i Nazwisko dziecka) 

2.  …................................................................................................ 
(Adres zamieszkania) 

3. …................................................................................................ 
(Data urodzenia) 

4. …................................................................................................ 
(PESEL) 

5. Istotne dane o stanie zdrowia dziecka (jak znosi jazdę samochodem, czy jest na coś 

uczulone, czy przyjmuje na stałe leki itp.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Dane zgłaszającego (rodzice lub opiekunowie prawni): 

1. …................................................................................................ 
(Imię i nazwisko matki i ojca lub opiekunów prawnych) 

2. …............................................................................................... 
(Numer telefonu matki i ojca /opiekunów prawnych) 

3. …............................................................................................... 
(Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego) 

 



 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 

udzielonej zgody. 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (określane jako „RODO”) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Leszno 

jest: Wójt Gminy Leszno, adres: Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, 

urzad@gminaleszno.pl 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Leszno, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych w Urzędzie Gminy za pomocą adresu iod@gminaleszno.pl 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Leszno - przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 

podstawie udzielonej zgody. 

4. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu organizacji wypoczynku – półkolonii 

letnich “Akcja Lato2021”; 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa do organów 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organów nadzorczych; 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez okres 

przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizowania dokumentacji; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych także do przenoszenia danych; 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji lub profilowaniu; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu w publikacjach w 

formie tradycyjnej (np. dokumenty, karty kwalifikacyjne, ankiety, katalogi, foldery, notatki 

prasowe, wystawy pokonkursowe, plakaty oraz inne formy promocji), elektronicznej na 

stronach internetowych: www.gminaleszno.pl i www.facebook.com/ŚwietliceGminyLeszno. 

W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe uczestnictwo 

w organizowanych przez Świetlice Gminy Leszno wyżej wymienionych wydarzeń 

związanych z działalnością jednostki.   

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ale 

niezbędny do uczestnictwa w Akcji Lato 2021.  

http://www.gminaleszno.pl/


 
12. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum dwudziestu lat od 

daty wyrażenia zgody. 

 

 

⬜Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 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/ 

(określane jako „RODO”). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w karcie zgłoszenia w celu organizacji wypoczynku – półkolonii letnich. Wyrażenie 

zgody jest dobrowolne,  ale niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach Akcji Lato 2021. 

⬜ Wyrażam zgodę na każdorazowe wyjście mojego dziecka ze świetlicy w grupie 

zorganizowanej oraz wyjazdy związane z realizacją programu wypoczynku „Akcja Lato 

2021”.  

⬜Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez 

Organizatorów Akcji Lato 2021, utrwalonego w formie fotografii, filmów, w ramach zajęć  w 

celach promocyjnych oraz informacyjnych (w szczególności poprzez umieszczenie 

wizerunku na stronach www.gminaleszno.pl, www.facebook.com/SwietliceGminyLeszno, 

plakatach, ulotkach i informacjach prasowych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

⬜Wyrażam zgodę na  na pomiar temperatury u dziecka termometrem bezdotykowym przed 

rozpoczęciem każdego dnia zajęć objętych Akcją Lato 2021 oraz w razie stwierdzenia 

podejrzenia o chorobę zakaźną, 

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót dziecka do domu w trakcie 
trwania półkolonii Akcja Lato  2021 r. W przypadku braku zgody poniżej wskazuję osobę 
odpowiedzialną za odbiór dziecka:  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka   / PESEL  /  pokrewieństwo) 

*niepotrzebne skreślić  

 

………………………………………….   ………….…………………………………………… 
 (miejscowość, dnia)    (podpis rodziców/opiekunów) 

 

  

 

Oświadczam, że: 



 
1.  Zapoznałem/łam się z regulaminem i programem półkolonii “Akcja Lato 2021”, akceptuję 

zawarte w nim ustalenia i zobowiążę dziecko do podporządkowania się regulaminowi akcji. 

2.  Dziecko po zajęciach będzie (zaznaczyć właściwe): 

⬜ odbierane przez rodzica/ prawnego opiekuna  

⬜ odbierane przez inne osoby  

3. Moje dziecko: 

 a) jest zdrowe, a przede wszystkim nie posiada infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną 

 b) nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.  

c) jest przygotowane do stosowania się do wytycznych GIS, MZ, MEN i regulaminów 

uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem 

wzmożonych zasad higieny.  

d) zaopatrzę dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualne osłony nosa i ust do użycia 

podczas pobytu na zajęciach 

4. Osoba odprowadzająca dziecko jest: 

 a)  zdrowa, nie posiadam infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną  

b) nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miała kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie COVID w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

 

………………………………………….   …….………………………………… 

 (miejscowość, dnia)      (podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

 
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSZĘ PRZESŁAĆ MAILEM: 
Czarnów: czekala.magda78@gmail.com 
Leszno: gok@gminaleszno.pl 
Łubiec: swietlica.lubiec@gmail.com 
Zaborów: swietlicazaborow@gminaleszno.pl 
 
A ORYGINAŁ DOSTARCZYĆ PRZED LUB PIERWSZEGO DNIA ROZPOCZĘCIA PÓŁKOLONII.  
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:  
Czarnów: +48 663 178 580 
Leszno: +48 508 793 283 
Łubiec: +48 789 193 537  
Zaborów: +48 510 643 767 


