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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PÓŁKOLONII nr……………. 

 

1. Termin i miejsce zbiórki (proszę wskazać miejscowość) 

o 29 czerwca – 4 lipca  

o Tymbark 

o Słopnice  

o 6 – 11 lipca Limanowa  

o 27 lipca – 1 sierpnia Dobra 

2. Dane osoby dokonującej zgłoszenia - Rodzic / Prawny opiekun: 

Imię:     Nazwisko: 

Adres:     Adres e-mail: 

Numer telefonu: 

3. Dane Uczestnika:  

Imię:     Nazwisko: 

Adres:      Data urodzenia: 

 

Czy Uczestnik cierpi na chorobę przewlekłą?       TAK / NIE 

 
Informacja o stanie zdrowia dziecka (np. Na co dziecko jest chore, uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy 

przyjmuje leki, dawkowanie, problemy wychowawcze itp.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Wszystkie szczepienia ochronne Uczestnika zostały wykonane zgodnie z kalendarzem szczepień  TAK / NIE 

Uwagi dot. Szczepień:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chcę wykupić dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  
z imprezy z powodu nagłego zachorowania uczestnika lub jego  

najbliższych członków rodziny (Dodatkowy koszt: 30 zł)      TAK / NIE 
 
Chcę otrzymać fakturę VAT zawierającą moje dane osobowe      TAK / NIE 
 
Wyrażam zgodę na utrwalanie wizerunku Uczestnika i jego wykorzystanie  
do celów promocyjnych związanych z działalnością firmy  
Bielak Active            TAK / NIE 
 
 

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

podpis Rodzica / Opiekuna 
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1. Oświadczam, że podałam / em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu 

właściwej opieki dziecku w czasie trwania zajęć. 

2. Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach, których program 

i regulamin poznałem. 

3. Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych 
przez firmę Bielak Active, które znajdują się na stronie organizatora pod adresem www.bielakactive.pl/pliki . 
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w zajęciach oraz zobowiązuje się do przedstawienia ich 
Uczestnikowi. 

4. Zostałam / Zostałem poinformowana/y, że administratorem moich danych osobowych oraz danych Uczestnika 
jest firma Bielak Active z siedzibą w Dobrej 202. Z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 
tradycyjnej na adres: 34-642 Dobra 202 lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@bielakactive.pl. Moje  Dane 
osobowe oraz dane Uczestnika są przetwarzane w celu realizacji imprezy organizowanej przez firmę Bielak Active. 
Dane osobowe Zgłaszającego i Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania imprezy oraz 5 lat po jej 
zakończeniu i w związku z tym przysługuje im prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania 
lub usunięcia. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami 
związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Zostałem poinformowany / a, iż organizator 
dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę przetwarzanych danych oraz ich 
przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa i zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, także 
po wygaśnięciu umowy i zakończeniu imprezy. 

5. Oświadczam za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę 
turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa / dokonaniem zgłoszenia udziału w imprezie, otrzymałam / 
em Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków na terenie RP, zatwierdzone uchwałą 
nr 6/Z/2015 z dnia 16.02.2015 r. oraz zmienione uchwałą nr 70/z/2015 ZARZĄDU SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z 
dnia 15.12.2015 r. oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje, 
zatwierdzonych uchwałą 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30 sierpnia 2018 r. stanowiące 
załącznik do niniejszej umowy i dostępne na stronie organizatora pod adresem www.bielakactive.pl/pliki 

6. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnianie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych 
dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za 
granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości 
tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 

7. Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w 
Warszawie, w celu realizacji niniejszej umowy ubezpieczenia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych 
przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-
osobowych. 

 
 

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

podpis Rodzica / Opiekuna 

  

Prosimy o dostarczenie niniejszej karty przed rozpoczęciem zajęć za pomocą poczty 

tradycyjnej, osobiście w pierwszym dniu zajęć lub w formie elektronicznej – wystarczy skan 

lub czytelne zdjęcie obydwu stron przesłane na adres kontakt@bielakactive.pl 

http://www.bielakactive.pl/pliki
mailto:kontakt@bielakactive.pl

