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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 
I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 

 
Organizator: Marin Sp. z o.o. Chruściele, ul. Sowia 8, 19-300 Ełk,  
NIP 848 186 45 33, KRS 0000 612 800, REGON 364201096,  
e-mail. agata.zaloga@marin.com.pl, telefon kom. 0607 616 300  
 

1. Forma wypoczynku:   Wypoczynek letni dla młodzieży – rejs śródlądowy 
2. Adres : Wielkie Jeziora Mazurskie 

3. Czas trwania wypoczynku:                                                            kod imprezy:  
 
 Chruściele,                                                                                       .........................   

(miejscowość, data)                                                        (podpis organizatora wypoczynku) 

 
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 
 
1. Forma wypoczynku: obóz żeglarski 
2. Termin wypoczynku ............................... – ........................................  
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: Wielkie Jeziora Mazurskie 
Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą ………………..……………………..………………. 
 ___________________________________________________________________________________ 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
1. Imię (imiona) i nazwisko …….……………………………………………………………………………………..………..……….………  
 
2. Imiona i nazwiska rodziców ……………………………….………………………………………….……………………………………… 
 
3. Rok urodzenia dziecka ………………….……………………….…………………………………………..………………….……….……. 
 
4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….………………………………………..……… 
 
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców…………………………………………………………………………….….……..……..  
 
6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika 
wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku ……………..………………………………………………………………………… 
______________________________________________________________________________ 
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o 
potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….  
8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie 
(np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich 
dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym 
wpisem szczepień): tężec ……………………………………………………………………………………………………………..…. 
błonica …………………………………………………………………………………………………………….. 
dur …………………………………………………………………………………………………….…….………  
inne ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………..…………………………………………………………………..…………….…………………  
oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku   

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby 
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).  
 
.........................................                          ...................................................................................................  

(data)                                                                  (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)  

__________________________________________________________________________________ 
 
III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO 

UDZIAŁU W WYPOCZYNKU Postanawia się: � zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek /� 
odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu na: 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.. .........................................                 .............................................................................................................  

(data)                                                                                                   (podpis organizatora wypoczynku) 

 ____________________________________________________________________________________ 
IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU 
WYPOCZYNKU Uczestnik przebywał 
....................................................................................................................................................................... 

(adres miejsca wypoczynku) 

od dnia (dzień, miesiąc, rok) ....................................do dnia (dzień, miesiąc, rok) …………………………………….. 
....................................................                                    ...................................................................................  

(data)                                                                                                            (podpis kierownika wypoczynku) 

____________________________________________________________________________________ 
V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE 
TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................                                         ..................................................................  

(miejscowość, data)                                                                                 (podpis kierownika wypoczynku) 

___________________________________________________________________________________ 
VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................... .........................................                          ....................................................................................  

(miejscowość, data)                                                                             (podpis wychowawcy wypoczynku) 
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Informacja  

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 (RODO), 
poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Marin Sp. z o.o., ul. Sowia 8, 19-300 Ełk (dalej: Administrator). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: biuro@marin.com.pl; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą  w celu przeprowadzenia imprezy (wykonania usługi), prowadzenia rejestru umów zgodnie z 

ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, ze 

zm.), do celów informacyjnych i promocyjnych.  

4. Dane i rejestr jest poufny (z zastrzeżeniem praw organów kontroli). Administrator nie udziela informacji na temat osób objętych 

rejestrem. 

5. Dane osobowe będą udostępniane firmom ubezpieczeniowym w zakresie niezbędnym do wykupienia polisy ubezpieczeniowej.  
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. 

7. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i cofnięcia zgody.  

8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo 
wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowego wypełnienia umowy oraz wystawienia faktury, zgłoszenia do 
ubezpieczenia oraz dobrowolne w zakresie zgody wyrażonej do realizacji celów informacyjnych i promocyjnych dotyczących 
przyszłych imprez turystycznych organizowanych przez Marin Sp. z o.o.. 

 


