KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 3/4 KOLONII
ŻEGLARSKO-MULTISPORTOWYCH W SOPOT34
INFORMACJA ORGANIZATORA KURSU ŻEGLARSKIEGO

 Organizator: Ośrodek Wypoczynkowy Sopot 34, mail: polkolonie@sopot34.pl , tel. 668 251 501 (w sezonie)
 Forma zajęć: kurs żeglarski w formie „3/4kolonii” dla dzieci w wieku 7-14 lat
Adres ośrodka: ul. Bitwy pod Płowcami 55 81-731 Sopot
 Zaliczka 250zł płatna do 7 dni od złożenia karty zgłoszeniowej,
w temacie „3/4 KOLONIE, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, TURNUS NA KTÓRY JEST ZAPISANE DZIECKO”
Dane do przelewu: ORKA Piotr Orlikowski SANTANDER numer konta: 68 1500 1706 1217 0001 9427 0000
 Wybór Turnusu 3/4kolonii:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

I. 24-29 czerwca
II. 01-06 lipca
III. 08-13 lipca
IV. 15-20 lipca
V. 22-27 lipca
VI. 29 lipca- 3 sierpnia
VII. 05-10 sierpnia
VIII. 12-17 sierpnia
IX. 19-24 sierpnia
X. 26-31 sierpnia

□

dodatkowo płatne opcjonalne ubezpieczenie sprzętu sportowego od zniszczeń – 50zł

2019r.
2019r.
2019r.
2019r.
2019r.
2019r.
2019r.
2019r.
2019r.
2019r.

699zł
799zł
799zł
799zł
799zł
799zł
799zł
749zł
699zł
699zł

poniedziałek-piątek 8:00 – 17:00,
sobota w godzinach 9:00-12:00

INFORMACJE O DZIECKU
Imię i nazwisko dziecka:....................................................................................Wiek: ….........................
Numer PESEL dziecka:
Wzrost w cm (do pianek szkółkowych) ….....................Rozmiar buta (do rolek pożyczanych) …...............................

INFORMACJE O RODZICU / OPIEKUNIE
Imię i nazwisko: ….............................................................................................................................
Dane kontaktowe: telefon: …..........................................................................................................
telefon do drugiego rodzica/opiekuna: …............................... e-mail: …...........................................

INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np. czy dziecko jest na coś uczulone, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy są przeciwwskazania
do brania przez dziecko udziału w zajęciach ruchowych, czy przechodziło ostatnio zabiegi chirurgiczne itp.)
……................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje na temat stanu zdrowotnego dziecka, które mogą
pomóc w zapewnieniu właściwej opieki medycznej w czasie pobytu dziecka na 3/4koloniach. W razie zagrożenia
zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, niezbędne zabiegi diagnostyczne i operacje.

INFORMACJE O SPOSOBIE ODBIORU DZIECKA




będę odbierał/a dziecko osobiście
wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu
upoważniam do odbioru dziecka wskazaną osobę lub osoby (imię, nazwisko i nr dok.):

……………………………………………….................… nr dok………………………………… tel: ……………………………..
Data: …………………

Podpis rodzica / opiekuna: ……………………………....

REGULAMIN KURSU ŻEGLARSKIEGO W FORMIE „PÓŁKOLONII”, „3/4 KOLONII”
Uczestnicy:



Aktywnie uczestniczymy we wszystkich zajęciach i nie opuszczamy ich;
Stosujemy się do poleceń wychowawców;






Podczas zajęć nie używamy telefonów komórkowych;
Szanujemy siebie nawzajem w słowach i czynach;
Dbamy o higienę i zdrowie;
Nie dotykamy sprzętu znajdującego się na terenie obiektu, poza tym, który
wyznaczy nam wychowawca, instruktor;
Poza teren obiektu wychodzimy tylko pod opieką wychowawcy;
Podczas wycieczek i przemarszów wszyscy idą razem i nikt nie odłącza się od grupy bez zgody
wychowawcy;
W przypadku złego samopoczucia zgłaszamy to wychowawcy;
W przypadku notorycznego niestosowania się do regulaminu dziecko zostaje wypisane
z półkolonii, 3/4kolonii bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu.






Rodzice / opiekunowie:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Za doprowadzenie i odprowadzenie dzieci do miejsca półkolonii/3/4kolonii odpowiadają
rodzice/opiekunowie lub osoby wskazane w karcie zgłoszeniowej;
W przypadku odbioru dziecka przed zakończeniem programu rodzice/opiekunowie zgłaszają
ten
fakt wychowawcy grupy;
W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie są zobowiązani
wyrazić na to zgodę;
Rodzice/opiekunowie odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko podczas
półkolonii, 3/4kolonii; organizator nie bierze odpowiedzialności za utracone rzeczy oraz przedmioty
wartościowe;
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich zajęciach sportowych, dziecko nie ma
jakichkolwiek przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa i innych sportów;
W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych będą organizowane alternatywne
zajęcia dla dzieci.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka /podopiecznego/ (zdjęcia i filmy z obozu
na stronie internetowej firmy, portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram
i YouTube oraz innych materiałach multimedialnych)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej
w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka oraz do celów
marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 oraz informacją „RODO”

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem półkolonii, 3/4kolonii oraz szkoły żeglarskiej
Sopot34 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Data: ……...……….. Podpis opiekuna/rodzica: ………….………… Podpis dziecka: ………………………..… 
Wypełniony i podpisany skan wypełnionego formularza prosimy odesłać na adres:
polkolonie@sopot34.pl (oryginał przyjmiemy na miejscu w pierwszym dniu zajęć)

INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana/Państwa
danych osobowych jest Orka Piotr Orlikowski, ul Bitwy pod Płowcami 55, Sopot. orka@orkasurf.pl zwany/zwana
dalej „Administratorem danych”.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania lub brak zgody na
przetwarzanie danych już udostępnionych (co wiązać będzie się z koniecznością usunięcia Pani/Pana/Państwa
danych osobowych przez Administratora danych), może utrudnić albo wręcz uniemożliwić należyte wykonane
umowy.
Uprzejmie informujemy, że zawierając niniejszą umowę jednocześnie wyraża Pan/Pani (wyrażają Państwo)
zgodę na przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych, przez Administratora danych, w celach niezbędnych
dla realizacji tej umowy, a także innych celach, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Jednocześnie wskazujemy, że Pani/Pana/Państwa dane osobowe, będą przechowywane przez
Administratora danych, przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom Administratora danych lub
innym osobom, czy podmiotom, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą
odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia danych, ich ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) przenoszenia swoich danych,
e) wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo, do wycofania zgody na przetwarzanie
Pani/Pana/Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano zgodnie z prawem, zanim zgoda została wycofana.

