
KARTA	  UCZESTNIKA	  LETNICH	  PÓŁKOLONII	  w	  Loopy’s	  World	  2016	  

Poniższe	  informację	  podaje	  dobrowolnie.	  Poinformowano	  mnie,	  że	  administratorem	  	  danych	  będzie	  
Loopys	  Sp.	  z	  o.o.	  oraz	  dane	  będą	  wykorzystywane	  tylko	  przez	  Loopys	  sp.	  z	  o.o	  w	  celach	  kontaktowych.	  

1. Organizator	  wypoczynku:	  Loopys	  sp.	  z	  o.o.,	  ul.	  Czekoladowa	  20	  Bielany	  Wrocławskie	  
2. Dane	  dotyczące	  Półkolonii	  
☐	  Turnus	  (4-‐8	  lipca)	  
☐	  Turnus	  (18-‐22	  lipca)	  
	  

3. Dane	  dziecka:	  

Imię i nazwisko   
    
Data urodzenia   
    
Pesel   
    
Adres zamieszkania   
    

	  
4. Dane	  Rodziców/Opiekunów:	  

Imię	  i	  nazwisko	  matki	  
  

Seria	  i	  nr	  dowodu	  osobistego	  matki	  	  
  

Telefon	  matki	  
	  

 Imię	  i	  nazwisko	  ojca	  
  

Seria	  i	  nr	  dowodu	  osobistego	  ojca	     
    

Telefon	  ojca   
    

Adres e-mail jednego z opiekunów 
  

	  
5. Upoważnienie	  do	  odbioru	  dziecka	  (poza	  rodzicami/opiekunami):	  

 Imię i nazwisko Seria i nr dowodu 
osobistego Telefon kontaktowy Stopień pokrewieństwa 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

	  

6. Inne	  informacje	  o	  dziecku	  



Czy	  dziecko	  ma	  zalecenia	  związane	  z	  dietą?	  (	  proszę	  podać	  jakie)	  

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

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

Czy	  dziecko	  jest	  alergikiem?	  (	  proszę	  podać	  na	  co	  jest	  uczulone)	  

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

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

Czy	  dziecko	  przyjmuje	  stałe	  leki?	  ………………………………………………………………………………………………………...	  

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

	  

Czy	  dziecko	  cierpi	  na	  jakąś	  przewleką	  chorobę?	  (proszę	  podać	  jaką)……………………………………………………	  

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

	  

Czy	  dziecko	  może	  uczestniczyć	  w	  zabawach	  ruchowo-‐	  sportowych?……………………………………………………	  

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

☐	  Oświadczam,	  że	  zapoznałem	  się	  z	  Regulaminem	  letnich	  półkolonii	  w	  Loopys	  World	  i	  akceptuję	  go.	  
Zgadzam	  się	  na	  wyjścia	  mojego	  dziecka	  po	  za	  teren	  Loopys	  	  pod	  opieką	  wychowawców	  oraz	  
uczestnictwo	  we	  wszystkich	  zaplanowanych	  zabawach.	  

☐	  Oświadczam,	  że	  moje	  dziecko	  potrafi	  jeździć	  na	  rowerze	  i	  wyrażam	  zgodę	  na	  uczestnictwo	  mojego	  
dziecka	  w	  wycieczce	  rowerowej	  do	  Zamku	  Topacz.	  

	  

UWAGI	  Rodziców/Opiekunów	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Miejsce	  i	  data:	   	   	   	   	   	   	   	   PODPIS	  RODZICA/OPIEKUNA	  

	  

Podpis	  osoby	  przyjmującej	  zgłoszenie:	  

	  


