UMOWA- ZGŁOSZENIE- OBÓZ
NAZWA IMPREZY niepotrzebne skreślić
TERMIN IMPREZY
zakreślić właściwe.
MIEJSCE IMPREZY
SZCZEGÓŁY IMPREZY

MULTISPORTOWY OBÓZ PROACTIVE CAMP

24.06-03.07.2019
OŚRODEK DYDAKTYCZNO SZKOLENIOWY
AWF W
OLEJNICY
10 dni zorganizowanych zajęć- 9 noclegów, wyżywienie: 3 posiłki +
podwieczorek, opieka dydaktyczno- wychowawcza, ubezpieczenie NNW,
transport
DANE UCZESTNIKA IMPREZY

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA

IMIĘ I NAZWISKO RODZICÓW/OPIEKUNÓW
UCZESTNIKA
TELEFON KONTAKTOWY do obojga rodziców/ opiekunów
ADRES E-MAILdo obojga rodziców/opiekunów
DATA URODZENIA UCZESTNIKA
NUMER PESEL UCZESTNIKA

CENA IMPREZY
ZALICZKA
II RATA
( ostateczna data 31.05.2019)
RABAT RODZINNY TAK/NIE
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

CENA IMPREZY- wypełnia ProActive
1770 ZŁ
500 ZŁ
1220 ZŁ

-50 ZŁ
+ 100 ZŁ ( paintaball)
+ 170 ZŁ ( windsurfing/optymist)

Faktura: TAK/NIE
Dane do faktury:

⎕ Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków uczestnictwa, oraz programem imprezy, które stanowią
integralną część niniejszej umowy i akceptuję je.
⎕ Wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji imprezy, której dotyczy
umowa.
⎕ Wyrażam zgodę na wprowadzenie danych osobowych ( imię i nazwisko dzicka/ opiekuna oraz numer telefonu i
adres e-mail) do bazy klientów Pro-Active w celach marketingowych zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz.U.Nr 133)

………………………………………………………………………………………………………………………………
(PIECZĄTKA I PODPIS ORGANIZATORA… .
(CZYTELNY PODPIS OBOJGA RODZICÓW /OPIEKUNÓW)

Warunki uczestnictwa
- Opiekun uczestnika obozu jest zobowiązany do zapoznania się oraz dziecka z regulaminem obozu.
- Opiekun uczestnika obozu zobowiązuję się do wyposażenia uczestnika obozu w zalecane rzeczy oraz sprzęty, których
lista zostanie podane przed rozpoczęciem obozu
- Opiekun zobowiązuję się do wypełnienie i dostarczenia: karty kolonijnej uczestnika, oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w obozie rekreacyjnym oraz zgody na udział dziecka w zajęciach sportoworekreacyjnych
- Opiekun ma prawo do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji zadatek wpłacony na poczet imprezy nie podlega
zwrotowi, chyba że prawo do udziału w imprezie zostaje przeniesione na inną, wskazaną osobę.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu , jeśli nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów
- Organizator może odwołać obóz najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu. Zadatek wpłacony na
imprezę zostaną w takiej sytuacji zwrócone

……………………………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis

Rodo:

Zostałem/am poinformowany/a że:
1. Administratorem moich danych osobowych oraz danych dziecka, którego jestem opiekunem prawnym jest firma
ProActive Klaudia Pilarczyk
2. Dane osobowe dziecka są przetwarzane przez firmę w celu umożliwienia dziecku wzięcia udziału w obozie
sportowym oraz marketingu bezpośredniego firmy.
3.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: - wyrażona przeze mnie zgoda - prawnie uzasadniony interes
realizowany przez firmę ( w zakresie marketingu bezpośredniego tj. art6 ust 1.lit f. RODO
4. Dane osobowe mogą być przechowywane przez firmę przez okres 5 lat , w których będą wykorzystane w celach, o
których mowa wyżej.
5. Mam prawo do żądania od firmy, jako administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych
6.Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych
7.Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
8.Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
9.Podanie danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym dziecku, wzięcia udziału w półkolonii

...................................................................................................................................................
data i podpis

