FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU
„TRENUJ Z HARCOWNIKIEM” 2018/2019

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub Biegacza
Harcownik w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019 r. pod nazwą Trenuj z Harcownikiem. Jednocześnie oświadczam, że uczęszczam w nich
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zajęć i w pełni akceptuję
zapisy w nim zawarte.
Podpis uczestnika: ....................................................................
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz wizerunku (zdjęcia wykonane w
czasie zajęć) do celów organizacji i uczestnictwa w zajęciach. Zdjęcia z zajęć wraz z danymi osobowymi mogą być podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej KB Harcownik, Facebooku, prasie i w informatorach branżowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Biegacza Harcownik: ul. Hirszfelda 3e/9, 55-220 Jelcz-Laskowice
2) Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych - e-mail: kbharcownik@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia imprezy sportowej i promocji imprez sportowych
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w zajęciach
Podpis uczestnika: ....................................................................

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI:
Nazwisko i imię .....................................................................
Data urodzenia.......................................................................
Adres zamieszkania.................................................................
Telefon kontaktowy................................................................
E-mail......................................................................................
WARIANT I *
trening + sala

WARIANT II *
trening + sala + plan grupowy

1 Rata do 15 września: 120 zł,
2 Rata do 10 listopada: 120 zł,
3 Rata do 10 stycznia: 120 zł,
4 Rata do 10 marca: 120 zł,
5 Rata do 10 maja: 120 zł.

1 Rata do 15 września: 140 zł,
2 Rata do 10 listopada: 140 zł,
3 Rata do 10 stycznia: 140 zł,
4 Rata do 10 marca: 140 zł,
5 Rata do 10 maja: 140 zł.

Całość 500 zł/10 miesięcy.

Całość 600 zł/10 miesięcy.

- jestem zainteresowany/a indywidualnym planem treningowym
Bank Spółdzielczy: 73958500070020020057870001 z dopiskiem: „Trenuj z Harcownikiem, Imię i Nazwisko”
* - proszę zaznaczyć

