
Lekka Camp Spała 2023
KARTA  UCZESTNIKA OBOZU SPORTOWEGO

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku – OBÓZ SPORTOWY

2. Adres placówki: Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy "Zacisze" Spała, ul. Piłsudskiego 20

97-215 Spała

3. Termin obozu: 18 -25 .02.2023

II.  DANE UCZESTNIKA I INFORMACJE  DODATKOWE

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Data urodzenia

3. Adres zamieszkania

4. Numer PESEL.............................................................................................

5. Nazwa i adres szkoły.....................................................................................

6. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na obozie sportowym:

........................................................................................................tel…………………………/………….....................

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA

(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy

nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)



1.Zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko podczas trwania

turnusu .

2. Przyjmuję do wiadomości i akceptuje fakt, że organizator nie bierze odpowiedzialności za utracone w czasie

zgrupowania rzeczy oraz przedmioty wartościowe.

3. Zapoznałem/am się z Regulaminem Zgrupowania i zgadzam się z jego warunkami.

V. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ........................, błonica ............................., dur

Inne

STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM(AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ

POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA NA ZGRUPOWANIU

SPORTOWYM.

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

(miejscowość, data)                      (podpis rodzica, opiekuna)                           (podpis uczestnika obozu)

1. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r.,

poz. 1182 ) wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodziców / prawnych opiekunów przez klub Atak Agrykola

WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 15/41 w związku z udziałem dziecka w obozie sportowym, w tym w

szczególności w związku z realizacją celów szkoleniowych, dydaktycznych, wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji tego

obozu.

2. Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r.,

poz. 1182 ) wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka przez klub sportowy Atak Agrykola

WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kondratowicza 15/41 w związku z udziałem dziecka w obozie sportowym, w tym

w szczególności w związku z realizacją celów szkoleniowych, dydaktycznych, wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji

tego obozu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia

udział dziecka w obozie sportowym. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich

poprawiania.

Data, miejscowość,

Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

Data, miejscowość,

Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

……………………………………………………………
…………………………

……………………………………………………………
………………………….

……………………………………………………………
………………………

……………………………………………………………
………………………




