MUKS Unia Warszawa
uniawarszawa@uniawarszawa.com ; unia warszawa.com

DEKLARACJA RODZICÓW
Wyrażamy zgodę na udział mojego dziecka w obozie organizowany przez
MUKS Unia Warszawa
W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu obowiązującego na wyjazdach
organizowanych przez M.U.K.S. Unia Warszawa zobowiązujemy się do osobistego
odebrania dziecka z obozu po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z kierownictwem
obozu.
Drastyczne naruszenie regulaminu obozu to między innymi:

KARTA OBOZOWA
Warszawa dn.08.08.2020r.
Obóz Sportowy w Licheniu Starym – Hotel Atut 8-18.08.2020 r

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Pesel
Adres Zamieszkania
miasto
Ulica nr. domu
dzielnica
Imiona i nazwiska Rodziców/Opiekunów prawnych
Mama:
Tata:
………………………………… ……………………………………………………………….
Nr. telefonu
M:………….…………….T:……………………
Adres e-mail
Nazwa szkoły

 picie alkoholu,
 palenie papierosów,
 zażywanie narkotyków,
 agresywny i wulgarny stosunek do obozowiczów i kadry,
 świadome niszczenie wyposażenia ośrodka,
 kradzież
Osobie usuniętej dyscyplinarnie z obozu nie
przysługuje zwrot kosztów pobytu.
08.08.2020 r ..........................................................
Czytelne podpisy rodziców
DEKLARACJA UCZESTNIKA:
Będąc na obozie zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących
regulaminów i włączenia się do realizacji programu. Pamiętaj! Nie narażaj
swoich rodziców na straty moralne i materialne spowodowane Twoim
ewentualnym nagannym zachowaniem i wcześniejszym wyjazdem do domu.

08.08.2020 r..........................................................
Czytelny podpis uczestnika

Decyzja o zakwalifikowaniu na obóz sportowy

TAK/NIE

…………………………………….

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Mając na uwadze art. 6 ust. 1 lit. a 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) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka zawartych w karcie kwalifikacyjnej przez:
MUKS Unia Warszawa”, ul. Klaudyny14/168, 01-684 Warszawa, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obozu sportowego
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
1.

OPINIA SZKOŁY O UCZNIU
2.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

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

4.
5.

UWAGI RODZICÓW

6.
( INFORMACJA O CHOROBACH, PRZYJMOWANCH LEKARSTWACH itp.)
......................................................................................................................................................................

8.082020 r..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w
zapewnieniu właściwej opieki podczas trwania wypoczynku.
08.08.2020 r.

Administratorem danych jest MUKS Unia Warszawa”, ul. Klaudyny14/168, 01-684 Warszawa Z powołanym
inspektorem
ochrony
danych
można
skontaktować
się
poprzez
korespondencję
e-mail:
uniawarszawa@uniawarszawa.com lub pocztową na adres: MUKS Unia Warszawa”, ul. Klaudyny14/168, 01-684
Warszawa Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa i będą
udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obozu sportowego. Podane dane nie będą
zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

………………………………………..

data wypełnienia
⃝

podpis

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie utrwalonego podczas kolonii w formie fotografii wizerunku
mojego dziecka, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Unia Warszawa w materiałach informacyjnych.

…………………………………….
8.082020 r

……………………..………………..

Podpis
data wypełnienia
Termin obozu: …08-18.08.2020 r
Miejsce obozu:…Licheń Satry Hotel „ATUT”
Informacja COVID 19

Czy dziecko przebywało w ostatnim czasie na kwarantannie w związku z epidemią tak/nie
termin …………………………………………………
Czy dziecko miało robione testy na COVID 19 tak/nie wynik testu

ujemny /dodatni

podpis

