Umowa – Zgłoszenie na kolonię/obóz
Organizator:
Nazwa: Klub Sportowy Beskid Team
Adres: ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 15 32-600 Oświęcim
Kontakt: tel. 600-336-627 www.ksbeskidteam.pl email: zapisy@ksbeskidteam.pl

Osoba zawierająca umowę:
Imię i Nazwisko rodzica-opiekuna...............................................................................................
Adres zamieszkania......................................................................................................................
Nr i seria dowodu osobistego.....................................................................................................
Telefon kontaktowy i e-mail........................................................................................................
Imię Nazwisko uczestnika
wypoczynku…………………………………………………………………………………..
Rodzaj kolonii/obozu : „Aktywna Kolonia Nad Morzem Jastrzębia Góra 2019”
Termin : 16.07-25.07.2019
Adres pobytu: Ośrodek Wypoczynkowy Diuna w Jastrzębiej Górze
Cena uczestnictwa: 1600,- zł( tysiąc sześćset złotych)
Termin wpłaty zaliczki: do dnia 10.05.2019 w kwocie 600 zł, całość do dnia 30.06.2019 r.
Płatność przelewem na nr rachunku: 76 1240 4852 1111 0010 7484 9966
tytułem: imię i nazwisko uczestnika – Kolonia Jastrzębia Góra
1. W przypadku rezygnacji zgłoszonej e-mailowo i telefonicznie z uczestnictwa
w kolonii/obozie do 10.05.2019r.wpłacona zaliczka zostaje zwrócona w całości, po tym
terminie zostaje zatrzymana w związku z poniesionymi opłatami rezerwacyjnymi.
2. Niniejsza umowa wraz z regulaminem i kartą uczestnika stanowią integralną część umowy
o udział w kolonii/obozie organizowanej przez: Klub Sportowy Beskid Team.
3. Stronami umowy są organizator i rodzic/opiekun prawny uczestnika.
4. Rodzic/opiekun prawny uczestnika otrzymuje umowę, regulamin i kartę kwalifikacyjną,
którą wypełnia i dostarcza organizatorowi do dnia 30 czerwca 2019r.

5. Rodzic (Opiekun) zobowiązuje się do uiszczenia kwoty 1600 złotych 00/100 gr tytułem
uczestnictwa dziecka w kolonii letniej . Powyższa kwota obejmuje: zakwaterowanie dziecka
w ośrodku, wyżywienie 3 posiłki oraz podwieczorek zgodnie obowiązującymi wymogami
pod względem gramatury i kaloryczności , transport dziecka tam i z powrotem, ubezpieczenie
NNW , opiekę pielęgniarską 24h na terenie obiektu, opiekę wychowawców, kierownika oraz
ratownika wodnego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Oświadczenie:
Ja niżej podpisany / -a, jako rodzic/opiekun prawny uczestnika kolonii/obozu oświadczam, że syn/córka nie
posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach zawartych w programie wyjazdu .
Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w powyższym zgłoszeniu – umowie własnoręcznym podpisem.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Oświadczam, że (nie) wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka poprzez umieszczanie zdjęć na
stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym Klubu .
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Zgodnie z art. 13ust.1 i stt.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję:
1. Administratorem danych wskazanych w umowie jest Klub Sportowy Beskid Team
Generała Jarosława Dąbrowskiego 15 32-600 Oświęcim email: zapisy@ksbeskidteam.pl
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne realizacji umowy .
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

.................................................
podpis i pieczęć organizatora

.....................................................................
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego
(osoby zgłaszającej)

