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Lublin 20-530,  ul.Radości 8   tel. 81 532 14 50,  81 532 17 99

Centrum
Rozwoju Dziecka

                                 UMOWA  
 

Organizator: Centrum Rozwoju Dziecka ul. Radości 8, 20-530 Lublin, tel: 81 532 14 50 
Miejsce pobytu: OŚRODEK KOLONIJNO – WYPOCZYNKOWY „DAJA” SMOŁDZIŃSKI LAS 4, 76-214 SMOŁDZINO 
Termin: 06 - 15 lipca 2022 
Miejsce wyjazdu Lublin, Al. Zygmuntowskie parking MOSIR/ORLEN  
Zakwaterowanie: OŚRODEK KOLONIJNO – WYPOCZYNKOWY „DAJA” SMOŁDZIŃSKI LAS 4, 76-214 SMOŁDZINO 
Wyżywienie: 3 posiłki – śniadanie, obiad, kolacja 
OSOBA ZAWIERAJĄCA UMOWĘ 
Osoba zawierająca umowę (opiekun 1) 
Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………….. 
Telefon do kontaktu:…………………………………………………………………………………………. 
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Osoba zawierająca umowę (opiekun 2) 
Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………... 
Telefon do kontaktu:………………………………………………………………………………………….. 
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………… 
DANE UCZESTNIKÓW WYJAZDU 

Lp.  Nazwisko i imię 
uczestnika 

Data 
urodzenia 

PESEL Adres zameldowania Adres zamieszkania 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

SKŁADNIKI CENY 
Cena 1850 zł  
Cena zawiera: ubezpieczenie, przejazd autokarem, zakwaterowanie w terminie od 06 - 15 lipca 2022, wyżywienie, opiekę, realizację 
programu. 
Specjalistyczna dieta możliwa  za dopłatą 20% kosztów pobytu. 
Warunki płatności: 
Zaliczka 500 zł wpłata w dniu zapisu. 
Możliwa realizacja Bonu Turystycznego 500 plus. 
Dopłata pozostałej kwoty do 30 maja 2022r. Kwota może być pomniejszona o wartość Bonu Turystycznego. 
Weryfikacja kodów Bonu Turystycznego odbywa się w okresie pobytu dziecka na koloniach i prowadzona jest 
przez kierownika OŚRODKA KOLONIJNO – WYPOCZYNKOWEGO „DAJA” SMOŁDZIŃSKI LAS 4, 76-214 SMOŁDZINO 
 
W przypadku braku weryfikacji, będzie należało dopłacić brakującą kwotę. 
Wpłaty prosimy kierować na konto: 
Centrum Rozwoju Dziecka 20-530 Lublin, ul. Radości 8 
PKO BP 70 1020 4900 0000 8602 3233 3015 
W przypadku grupy mniejszej niż 45 uczestników cena może wzrosnąć wprost proporcjonalnie do liczby uczestników. 
W przypadku rezygnacji osoba zawierająca umowę traci kwotę zaliczki 500 zł. 
W przypadku odwołania imprezy z powodów obiektywnych, organizator zwraca 100% kwoty na wskazane konto. 
W przypadku  wcześniejszego  wyjazdu  uczestnika wpłata nie jest zwracana. 
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Lublin 20-530,  ul.Radości 8   tel. 81 532 14 50,  81 532 17 99

Centrum
Rozwoju Dziecka

            REGULAMIN KOLONII W DNIACH 06.07 - 15.07.2022  
W OŚRODKU KOLONIJNO – WYPOCZYNKOWYM „DAJA”  

SMOŁDZIŃSKI LAS 4, 76-214 SMOŁDZINO 
Prawa i obowiązki uczestnika kolonii 

1. Uczestnik kolonii ma prawo do:  

1) radosnego i bezpiecznego wypoczynku, równego traktowania; 
2) ciekawych zajęć, zabaw, 
3) udziału we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych; 
4) publicznego wyrażania swojej opinii; 
5) zwracania się we wszystkich sprawach do wychowawcy; 
6) pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców; 

2.  Uczestnik kolonii ma obowiązek:  
1) jeżeli nie ma przeciwwskazań uczestniczyć we wszystkich zajęciach i wycieczkach; 
2) punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć; 

3) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu  zakwaterowania i poza nim; 

4) przestrzegania ciszy nocnej (22.00 -7.00) i pozostawania w tym czasie w swoich pokojach; 

5) pozostawania w grupie, nie oddalania się poza teren obiektu bez opieki wychowawcy; 

6) stosowania  do regulaminów zajęć i wycieczek prowadzonych przez wychowawców; 
7) przestrzegania bezpieczeństwa podczas zwiedzania i  bezwzględnie podporządkowania do poleceń przewodnika, 
8) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia 

dla życia lub zdrowia natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcy lub kierownika kolonii; 
9) odpowiedniego zachowania (z należytym szacunkiem) do wychowawców, kolegów i koleżanek oraz innych osób      

przebywających na terenie ośrodka; 
10) stosowania do poleceń wychowawców i kierownika kolonii; 

2.1      O ewentualnych kłopotach zdrowotnych należy natychmiast powiadomić  wychowawcę lub kierownika kolonii. 
2.2       Na kolonii obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania innych używek; 

3. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania: 
1) upomnieniem przez wychowawcą lub kierownika kolonii; 

2) powiadomieniem rodziców; 

3) w szczególnych sytuacjach - zagrożenie życia lub zdrowia uczestników kolonii lub nagminnego łamania zasad  
współżycia społecznego i dobrego wychowania - wydaleniem z kolonii. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka po 
otrzymaniu informacji od kierownika kolonii o zaistniałej sytuacji i podjętej decyzji. W tym przypadku rodzice nie maja 
prawa do zwrotu poniesionych kosztów.  

4. Za wyrządzone szkody materialne, spowodowane umyślnie, odpowiedzialność ponoszą osoby zameldowane w pokoju.  
W takim przypadku koszty pokrywają rodzice dzieci.  

5. Organizator kolonii nie bierze odpowiedzialności za zagubione wartościowe przedmioty uczestników: smartfony,  
aparaty fotograficzne, tablety, konsole do gry PSP itp. 

6. Używanie telefonów komórkowych przez uczestników kolonii. 
Ze względu na spokojny wypoczynek w porze wieczornej i nocnej ustala się, że od godz. 21.00 telefony komórkowe z 
założoną blokadą (hasło - ze względu na ochronę sprzętu) będą deponowane u kierownika lub wychowawców  
kolonii i zwracane uczestnikom kolonii po śniadaniu.  
 
 Zapoznałem/łam się z Regulaminem kolonii i będę przestrzegał/a podanych zasad.  
     
…………………………………………………………….           
  ( podpis uczestnika kolonii)       

 
Miejscowość: ..................................... dnia: ................. 

 
.................................................................                                                                             ............................................................................... 
Czytelny podpis przyjmującego zgłoszenie                                                                              Czytelny podpis osoby zawierającej umowę 
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Lublin 20-530,  ul.Radości 8   tel. 81 532 14 50,  81 532 17 99

Centrum
Rozwoju Dziecka

 
                        karta kwalifikacyjna uczestnika  
 

 
I. INFORMACJE ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 

 1. Forma wypoczynku Warsztaty taneczno-językowe 
 

2. Adres placówki  Ośrodek Kolonijno – Wypoczynkowy „Daja” Smołdziński Las 4, 76-214 Smołdzino 
  

3. Termin wypoczynku 06.07.2022 do    15.07.2022 
      

 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

1. Nazwisko i imię:   

2. Imiona rodziców (prawnych opiekunów) matki, ojca   

3. Data i miejsce urodzenia:   

PESEL    
 

4. Adres zamieszkania (kod pocztowy):   

Tel.kom.(opiekun 1)  Tel.kom.(opiekun 2)  
 

5. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na placówce wypoczynku:   

 tel. kontaktowy:  tel. do pracy:  
 

  
III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA               (*) – właściwe podkreślić  
 
 
1. Dziecko jest (*) nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, nadpobudliwe, inne informacje o usposobieniu  

i zachowaniu:  
 
2. Dziecko jest uczulone (*): TAK / NIE – jeśli tak to podać na co:  
 
3. Dziecko nosi (*)   okulary,    soczewki kontaktowe,    aparat ortodontyczny,    wkładki ortopedyczne,  

inne aparaty:  
 
4. Dziecko przyjmuje stale leki (podać dokładną nazwę leku i dawkę) ………………………………………………………………………… 
 
5. Jazdę samochodem znosi (*): DOBRZE,  ŹLE 
 
8. Inne uwagi o zdrowiu dziecka:  
 
Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie 
pobytu dziecka w placówce wypoczynku. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 
diagnostyczne, operacje i podawanie leków. 
 

                                

miejscowość, data  czytelny podpis rodzica lub opiekuna 
 
 
IV. INFORMACJA o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wypisem 
szczepień) 

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec  błonica  

dur  inne:  

 
  

  

data  podpis pielęgniarki/rodzica  
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V. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU  
Uczestnik przebywał: w Ośrodku Kolonijno – Wypoczynkowym „Daja” Smołdziński Las 4, 76-214 Smołdzino 
od dnia 06.07.2022  do 15.07.2022 
 

  
  

  

 data  podpis kierownika wypoczynku  

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

 

  
 
 
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka. 
 
  

 

miejscowość, data  podpis kierownika wypoczynku 
 
VIII. INFORMACJEI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU 
 

 

 
   
 
 
  

 

miejscowość, data  podpis wychowawcy – instruktora 
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OŚWIADCZENIE nr 1 

 
Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  rodzic/prawny opiekun  
 (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 
 
dziecka …………………………………………………………………………………………  oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Kolonii. 
  (uczestnik kolonii) 
 

                                                                                                  ………………………………… 
                                                                                      (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

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

 
OŚWIADCZENIE nr 2 

 
My, niżej podpisani, rodzice (prawni opiekunowie)  .................................................................................................................................................... 

                                                                                               imię i nazwisko dziecka 
 

ur.......................................................................................................................................................... 
                                                                           data i miejsce urodzenia dziecka 
    
zam. ............................................................................................................................................................................................................................... 

dokładny adres dziecka 
wyrażamy zgodę na leczenie szpitalne lub przeprowadzenie koniecznego zabiegu operacyjnego w czasie pobytu dziecka na koloniach, a także na 
przewiezienie dziecka w razie potrzeby prywatnym samochodem do szpitala. 

 
podpis matki (prawnej opiekunki)............................................................................................. 

podpis ojca (prawnego opiekuna).............................................................................................. 

 
  

 

miejscowość  data 

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

 
OŚWIADCZENIE nr 3 

Ochrona danych osobowych 
Jako rodzic / prawny opiekun wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka 
w celu dokonania zgłoszenia uczestnictwa na koloniach w OŚRODKU KOLONIJNO – WYPOCZYNKOWYM „DAJA” SMOŁDZIŃSKI LAS 4, 76-214 SMOŁDZINO 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Rozwoju Dziecka z siedzibą  w Lublinie ul. Radości 8. 
Inspektorem ochrony danych w Centrum Rozwoju Dziecka jest Pan Tomasz Joński, e-mail: tomaszjonski@tlen.pl 
Państwa dane osobowe (w zakresie wynikającym z karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz umowy - zgłoszenia) przetwarzane będą zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 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 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), 
wyłącznie w celu realizacji procesu dydaktycznego, w ramach organizacji kolonii w OŚRODKU KOLONIJNO – WYPOCZYNKOWYM „DAJA” 
SMOŁDZIŃSKI LAS 4, 76-214 SMOŁDZINO przez Centrum Rozwoju Dziecka ul. Radości 8 w Lublinie, przetwarzane i przechowywane przez okres 
niezbędny do ostatecznego rozliczenia uczestnictwa, nie dłużej niż 1 rok od daty zakończenia kolonii. 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane hotelom i firmom transportowym, ośrodkom opieki medycznej świadczącym usługi na rzecz 
organizatora kolonii w OŚRODKU KOLONIJNO – WYPOCZYNKOWYM „DAJA” SMOŁDZIŃSKI LAS 4, 76-214 SMOŁDZINO  
w terminie 06.07-15.07.2022 r. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych pomiędzy Centrum Rozwoju Dziecka,  
a wymienionymi podmiotami. 
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, zmieniania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania. Posiadają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia. 
Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, posiadają Państwo prawo  
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Brak zgody spowoduje brak możliwości uczestnictwa dziecka w koloniach. 
 

 
  

 

miejscowość, data  czytelny podpis rodzica lub opiekuna 
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Jako rodzic/prawny opiekun wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak 
wysyłanie informacji handlowych (z ofertą kolonii Centrum Rozwoju Dziecka) pocztą elektroniczną oraz wiadomości tekstowych sms na końcowe 
urządzenia telekomunikacyjne) zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz Ustawą  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) 
 
 
 

 
  

 

miejscowość, data  czytelny podpis rodzica lub opiekuna 
 
 
 

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

 
 

 
OŚWIADCZENIE nr 4 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU  DZIECKA 
 
 
imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Jako rodzic/prawny opiekun: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania wizerunku dziecka na 
stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach 
informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z Koloniami w Ośrodku Kolonijno – Wypoczynkowym „Daja”  
w Smołdzińskim Lesie. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji,  
bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają dóbr osobistych mojego dziecka. 
Niniejsza zgoda: 
 

- Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne. 
 

- Dotyczy nagrań i zdjęć z udziałem dziecka, związanych wyłącznie z realizacją programu Kolonii  
w Ośrodku Kolonijno – Wypoczynkowym „Daja” w Smołdzińskim Lesie w dn. 06-15.07.2022. 

 
 

 
 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
  

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku mojego dziecka, w celu wzięcia udziału  
w podejmowanych działaniach promocyjno-informacyjnych związanych z  realizacją programu Kolonii  
w Ośrodku Kolonijno – Wypoczynkowym „Daja” w Smołdzińskim Lesie w dn. 06-15.07.2022. 

 
 

 
 

  

 
 

 
………………………………………………………. 

Data i podpis Rodzica / prawnego opiekuna 
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