UMOWA ORGANIZACJI WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zawarta dnia………………………….. pomiędzy
1. Klubem Sportowym Beskid Team ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 15 , 32-600 Oświęcim,
NIP 5492448127, zwanego w dalszej części umowy ORGANIZATOREM półkolonii, a
2. RODZICEM/OPIEKUNEM,
Panią/Panem…………………………………………………………………………………......
Zamieszkały/ła…………………………………………………………………………………
Zgłaszającym udział dziecka………………………………………………………………….....
W półkolonii odbywającej się w terminie:
01.07.2019 – 05.07.2019
3. Organizator zobowiązuje się do zgodnego z obowiązującymi przepisami przygotowania
i przeprowadzenia półkolonii.
4. Organizator zapewnia kadrę oraz realizację programu.
5. Wpłatę 500 zł należy uiścić przelewem 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku na
poniższy numer rachunku 76 1240 4852 1111 0010 7484 9966
6.
7.
8.

tytułem: półkolonia imię i nazwisko dziecka.
Karta kwalifikacyjna oraz regulamin, stanowią integralną część umowy. Podpis pod niniejszą umową
jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu półkolonii rodzica/opiekuna.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Oświadczenie:
Ja niżej podpisany / -a, jako rodzic/opiekun prawny uczestnika półkolonii 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.

…………………………………
Organizator

……………………………………………………………
podpis obojga rodziców(opiekunów prawnych)

