DEKLARACJA UCZESTNICTWA W OBOZIE SPORTOWO-REKREACYJNYM 2018
w okresie od 23 czerwca 2018 r. do dnia 01 lipca 2018 r. włącznie
1. Ja,
niżej
podpisana/y
deklaruję,
że
moje
dziecko
weźmie
udział
w
Obozie
Sportowo-Rekreacyjnym Taekwon-do ITF,
zwanym dalej „Obozem” organizowanym przez
Stowarzyszenie
Szkoła
Taekwon-do
ITF
„Hwa-Rang”
z
siedzibą
w
Drzonowie
(NIP: 671-181-86-14) w okresie od 23 czerwca 2018 r. do dnia 01 lipca 2018 r. włącznie, w Ośrodku
Wypoczynkowym „DRAWTUR” w Czaplinku przy ul. Pięciu pomostów 1;
2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyżej wskazanym Obozie Sportowo-Rekreacyjnym
oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach organizowanych w trakcie tego Obozu,
w szczególności na wizyty w Parku Linowym „Tarzania” oraz Parku tematycznym „SŁAWOGRÓD” w
Czaplinku;
3. Oświadczam, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka do udziału w wyżej
wskazanym Obozie Sportowo-Rekreacyjnym;
4. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach statkiem wycieczkowym po jeziorze
Drawsko;
5. Oświadczam, że zapoznała/em się i akceptuję regulaminy obozu oraz akceptuję regulaminy podmiotów
trzecich m.in.: regulamin przewoźnika świadczącego usługę transportową, regulamin Ośrodka
Wypoczynkowego „DRAWTUR”, regulamin kąpieliska zorganizowanego na terenie O.W. „DRAWTUR”,
regulamin Parku Linowego „Tarzania” oraz regulamin Parku „SŁAWOGÓD”.
6. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne powstałe w trakcie tego obozu uczynione
przez moje dziecko;
7. Oświadczam, że w terminie do dnia 31 maja 2018 r. opłacę składki członkowskie za okres:
styczeń, luty, marzec, kwiecień maj oraz czerwiec 2018 r. (01-06.2018) – łącznie w kwocie 300,00 zł.
(trzysta zł) za każde moje dziecko biorące udział w obozie;
8. Oświadczam, że w terminie do dnia 31 maja 2018 r. uiszczę z góry składki członkowskie
należne za miesiące wrzesień, październik, listopad oraz grudzień 2018 r. – łącznie 200,00 zł
(słownie: dwieście zł) za każde moje dziecko biorące udział w obozie;
9. W terminie do dnia 31 maja 2018 r. dokonam dobrowolnej wpłaty kwoty 450,00 zł
(słownie: czterysta pięćdziesiąt zł) za każde moje dziecko biorące udział w obozie tytułem „DOPŁATA
DO OBOZU 2018”;
10. Przyjmuję do wiadomości, że dobrowolnie wpłacone składki członkowskie oraz dopłaty do obozu są
wkładem własnym Stowarzyszenia, niezbędnym do wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę
Kołobrzeg na działalność sportową w roku 2018 r., związku z czym w przypadku braku możliwości
skorzystania z uczestnictwa w obozie (np. choroba, wypadek losowy, rezygnacja), a także w przypadku
skróconego pobytu mojego dziecka, Stowarzyszenie nie zwróci wpłaconych pieniędzy w całości bądź
w części. Oświadczam, że akceptuję przestawione warunki;
11. Niniejszym upoważniam Stowarzyszenie SZKOŁA TAEKWON-DO ITF „HWA-RANG” z siedzibą
w Drzonowie, Drzonowo 1 lok. 2, 78-133 Drzonowo (NIP: 671-181-86-14) jako administratora do
przetwarzania moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, w celu realizacji
"Obozu Sportowo-Rekreacyjnego 2018"., a także przekazywania danych osobowych podmiotom
trzecim, w takim zakresie, jaki będzie niezbędny do realizacji obozu. Zostałem poinformowany, że mam
prawo wglądu w posiadane przez Stowarzyszenie moje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania,
a także prawo żądania do zaprzestania ich przetwarzania oraz trwałego usunięcia.
Imię i nazwisko uczestnika obozu sportowego:

Data i miejsce urodzenia dziecka:

………………………………………………………….
Miejscowość, data:

………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

