KARTA OPIEKUNA
Turnus w

GŁOGOWIE

od

16.07.2019

do

30.07.2019

I. Informacje ogólne
Nazwisko i imię .........................................................................................................................................
Imiona rodziców ........................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ...........................................................................................................................
PESEL
Adres zamieszkania ..................................................................................................................................
Telefony: domowy ............................................. Komórkowy ..................................................................
Kontaktowy (nr i do kogo) .........................................................................................................
Wykształcenie i zawód ............................................

e-mail: ...............................................................

II. Informacje dodatkowe
Czy wymagasz stosowania diety?

□ tak □ nie

jakiej? ........................................................................

Czy masz ukończony kurs wychowawcy kolonijnego? □ tak □ nie
Czy możesz pomagać osobom niepełnosprawnym ruchowo (np. NIE MASZ przeciwwskazań do

nadmiernego wysiłku fizycznego, w tym do dźwigania)?

□ tak □ nie

□ tak □ nie jakim?.....................................................
Czy deklarujesz pomoc w prowadzeniu zajęć terapeutycznych □ tak □ nie
Czy grasz na jakimś instrumencie muzycznym

Jakich? (właściwe podkreśl): plastyczne muzyczno-ruchowe sportowo-rekreacyjne
Inne uwagi dotyczące stanu zdrowia .......................................................................................................
...................................................................................................................................................................

III. Oświadczenie opiekuna
Oświadczam, że będę pełnił/a funkcję opiekuna osoby niepełnosprawnej jako wolontariusz na
turnusie w Głogowie w dniach 16 – 30.07.2019r. Będę przestrzegał/a regulaminu turnusowego.
Jeżeli nie zgłoszę organizatorom turnusu na trzy tygodnie przed wyjazdem, że zrezygnuję, to pokryję
pełny koszt uczestnictwa w turnusie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w bazie danych Katolickiego
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn” w Zabrzu ul.Bytomska 39, dla potrzeb niezbędnych
podczas realizacji zadań statutowych, zgodnie z 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 – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację moich zdjęć na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.modlitwaiczyn.pl)
oraz w celach promocyjnych KSN MiCz.

........................................................
Miejscowość i data

...................................
podpis uczestnika

IV. Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych (dotyczy opiekunów nieletnich)
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (podopiecznego) ........................................................
w turnusie w Głogowie w dniach 16 – 30.07.2019r. w charakterze opiekuna – wolontariusza.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w bazie danych Katolickiego
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn” w Zabrzu ul.Bytomska 39, dla potrzeb niezbędnych
podczas realizacji zadań statutowych, zgodnie z 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 – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka (podopiecznego) na stronie internetowej Stowarzyszenia
(www.modlitwaiczyn.pl) oraz w celach promocyjnych KSN MiCz.

........................................................
Miejscowość i data

...................................
podpis rodzica

V. Opinia lekarska

pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
lub gabinetu lekarskiego

Stwierdzam, że ....................................................................... może być – nie może być (właściwe
podkreślić) – opiekunem osoby niepełnosprawnej podczas turnusu rehabilitacyjno – wypoczynkowego.
Uwagi ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

........................................................
Miejscowość i data

...............................................
podpis i pieczątka lekarza

VI. Uwagi organizatora turnusu
Powierza się opiekę nad ...........................................................................................................................
Uwagi: .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

