ul. Legionów 30
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811 76 58
www.polska-swiat.org.pl

www.EkspedycjaOrlat.pl

KARTA UCZESTNIKA OBOZU „EKSPEDYCJA ORLĄT”
organizowanego w dniach od 17 do 26 Sierpnia 2022r.
Złożenie niniejszego formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Obozu EKSPEDYCJA ORLĄT.
Regulamin oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.EkspedycjaOrlat.pl.

I. Dane uczestnika:
Nazwa Szkoły: ………………………………………………………………………....………, klasa: ………………………
Imię i nazwisko: ………………………………..……………………………………………………………………..……………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………….…………….
Data urodzenia: ………………………………………………… PESEL: ………………..……………….….….….………
Telefon komórkowy uczestnika: ……………………………… e-mail: ………………..………….…….………….
Imiona i nazwiska, adresy i telefony komórkowe rodziców lub opiekunów prawnych
uczestnika:

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

…………………………………….…….
Podpis uczestnika

…………………….…..……………………
Podpis opiekuna prawnego

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Informacja o uczestniku:
Informacja o zdrowiu uczestnika (np. uczulenia, przyjmowane leki, uwagi, itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………….……………………………………………………………

Rozmiar Zaznacz

Podpis uczestnika / opiekuna prawnego

S

Organizator przewiduje bezpłatny T-shirt dla uczestnika obozu.

M

Prosimy o zaznaczenie właściwego rozmiaru.

L
XL
XXL

III. Oświadczenie uczestnika obozu oraz rodzica/opiekuna prawnego
(w przypadku osoby niepełnoletniej):
1. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie PolskaŚwiat oraz Partnerów Stowarzyszenia, zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej
dostępnej na stronie www administratora danych, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie
do ich poprawiania.
2. Zostałem poinformowany, że moja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie
przez

wysłanie

wiadomości

e-mail

na

adres

administratora

danych:

stowarzyszenie@polska-swiat.org.pl
3. Niniejszym zgadzam się na wykorzystanie mojego wizerunku (wizerunku uczestnika
obozu)

w

szczególności

poprzez

umieszczanie

zdjęć,

filmów

reportaży z

moim

wizerunkiem wyprodukowanych podczas trwania obozu w materiałach promocyjnych,
na

stronach

internetowych

oraz

publikacjach

Stowarzyszenia

Polska-Świat

oraz

Partnerów Stowarzyszenia.
4. Zobowiązuję się do dokonania wpłaty kwoty w wysokości 950 zł w 3 ratach:
- I rata w wysokości 250 zł do dnia 29.07.2022r.
- II rata w wysokości 300 zł do dnia 12.08.2022r.
- III rata w wysokości 400 zł do dnia 25.08.2022r.
lub jednorazowo w terminie do 25.08.2022r.
Świat w PKO Bank Polski SA, nr konta: 19 1020 1390 0000 6802 0670 9598
(liczy się data zaksięgowania środków na koncie bankowym Stowarzyszenia).
5. Oświadczam,

że

zapoznałem

się

z

Regulaminem

Obozu

EKSPEDYCJA

ORLĄT

oraz akceptuję jego zapisy.

…………………………………….…….
Podpis uczestnika

……………………..……………………
Podpis opiekuna prawnego
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zgodnie z Regulaminem Obozu, na konto bankowe należące do Stowarzyszenia Polska-

IV. Oświadczenie opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej):
My niżej podpisani, będąc ustawowymi opiekunami małoletniego/niej:
1. Niniejszym akceptujemy Regulamin Obozu EKSPEDYCJA ORLĄT oraz wyrażamy
zgodę na udział naszego dziecka w obozie szkoleniowym w dniach 17-26
sierpnia 2022r.
……………………..……………………
Podpis opiekuna prawnego

2. Bierzemy odpowiedzialność za dowóz i odbiór naszego dziecka na miejsce
organizacji obozu/z obozu (tj. do: Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji
NEPTUN, Zarzecze, 34-326 Pietrzykowice, ul. Beskidzka 88).

……………………..……………………
Podpis opiekuna prawnego

3. Wyrażamy zgodę na uprawianie sportu motorowodnego przez nasze dziecko,
jednocześnie oświadczamy, że posiada ono umiejętność pływania.

……………………..……………………
Podpis opiekuna prawnego

zgodnych z Programem Obozu.
……………………..……………………
Podpis opiekuna prawnego
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4. Wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka w zajęciach sportowych

