
        KARTA ZGŁOSZENIA na MAŁY, WIELKI BOHATER 
23.07-06.08.2019r. 

Imię i Nazwisko  

Data urodzenia   Miejsce urodzenia:  

PESEL:            

Adres zamieszkania  

  Mail do 
RODZICA  

    

Imię i Nazwisko ojca 
(opiekuna)  Imię i Nazwisko 

matki (opiekuna)  

Adres przebywania rodziców w czasie trwania 
szkolenia (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania uczestnika)   

Telefon do rodziców (opiekunów)   

Przynależność do Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. 

 
Data wstąpienia do MDP.  

  
Ochotnicza Straż Pożarna w  

Wiem, że szkolenie MAŁY, WIELKI BOHATER 2019 wynosi 1250,00 zł (przy zgłoszeniu i wpłacie zadatku – bezzwrotnego – do 25 stycznia 2019 roku). 
Zgłoszenie po tym terminie powoduje koszt szkolenia w wysokości 1350,00 zł . Pełna informacja w JAROSŁAWIEC 2019 – MAŁY, WIELKI BOHATER. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW [opiekunów]: 

Ja, ...................................................................... wyrażam zgodę na uczestnictwo syna/córki .................................................................... w powyższej imprezie i 
przyjmuję pełną odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z jego/jej winy. Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka  na obozie. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na umieszczanie nieodpłatne zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna / córki zarejestrowanych podczas realizacji 
SZKOLENIA MAŁY, WIELKI BOHATER w internecie, prasie lub telewizji. 

                                       

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

Zgłaszam swój udział w powyższym szkoleniu MAŁY, WIELKI BOHATER 2018. Zobowiązuję się do realizacji programu, przestrzegania regulaminu oraz poleceń 
kadry dotyczących bezpieczeństwa. 

 

 

ZGODA  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MATEUSZ ŻUKOWSKI 

Potwierdzam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Mateusz Żukowski (Administrator) 
z siedzibą w Jaśkowicach, 32-051 Jaśkowice ul. Jagodowa 17, w celu rekrutacji, organizacji i przeprowadzenia szkolenia MAŁY, WIELKI BOHATER 2019 oraz 
innych produktów i usług oferowanych przez Mateusz Żukowski.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi obecnie jak i w przyszłości informacji dotyczących szkoleń oraz 
innych ofert i usług oferowanych przez Mateusz Żukowski. 

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i mailowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz mojego numeru telefonicznego w celu marketingu 
bezpośredniego realizowanego przez Mateusz Żukowski. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania 
oraz prawo odwołania zgody. 

 

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

                Miejscowość, data                                                                                 podpis klienta (matka/opiekunka)                                                            podpis klienta (ojciec/opiekunka) 

 

____________________________________________ 

Data, czytelny podpis 

____________________________________________ 

Data, czytelny podpis 


