
 
UMOWA – ZGŁOSZENIE NA LETNI OBÓZ  

PŁYWARKA  NOWĘCIN koło ŁEBY 2021 
Organizator:  

PŁYWAREK Arkadiusz Filowiat 

Al. Jana Pawła II 1 f/18 , 80-462 Gdańsk NIP; 673-169-90-41 

Osoba zawierająca umowę 

Imię i Nazwisko: _________________________________________________________________ 

Adres 
zamieszkania:____________________________________________________________________ 

 
Nr i seria dowodu osobistego: _______________________________________________________ 

Telefon kontaktowy i e-mail: ________________________________________________________ 

Dane uczestnika:  

Imię i Nazwisko: _________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania: _______________________________________________________________ 

Data urodzenia, nr PESEL: _________________________________________________________ 

 
Termin pobytu: 1-10.07.2021 r. 

Adres pobytu: Nowęcin, ul. Łebska 13, 84-360 Łeba Ośrodek Janina  

Cena uczestnictwa: 1950 zł. 



Terminy płatności:  

• 1 rata (zaliczka) – 500 zł 7 dni po rejestracji online  

• 2 rata – 21 dni przed imprezą lub nie później niż 22.06.2021r.  
 
Płatność gotówką lub przelewem na rachunek bankowy: 

•  88 1140 2004 0000 3902 4643 5859 

1. W przypadku rezygnacji z obozu (szczegóły w Warunkach uczestnictwa )  

Oświadczenie:  

 Ja niżej podpisany/-a, jako rodzic/opiekun prawny uczestnika obozu oświadczam, że syn/
córka nie posiada przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno - sportowych oraz 
przez cały czas trwania obozu uczestnik podporządkuje się zaleceniom i wskazówkom wychowaw-
ców. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w powyższym zgłoszeniu – umowie włas-
noręcznym podpisem.  

________________________________________________________ podpis i pieczęć organizatora  

_______________________________________________ data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 
(osoby zgłaszanej)   

Czy wystawić rachunek za wypoczynek? TAK  NIE  

( Od 1.01.2020 fakturę na firmę można otrzymać tylko w przypadku podania jej danych (NIP, pełna nazwa i adres 
firmy) PRZED DOKONANIEM WPŁATY. Bez podania tych danych wpłata jest fiskalizowana na osobę fizyczną bez 
możliwości zmiany! ) 

 osoba prywatna 

  firma / przedsiębiorca 
DANE DO FAKTURY  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



Ogólna klauzula informacyjna:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

1. Administrator danych osobowych jest Pływarek Arkadiusz Filowiat z siedzibą ul. Al Jana 
Pawła II 1 f/18 , 80-462 Gdańsk, NIP 6731699041. 

2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: wyjazdu na obóz wakacyjny  organi-
zowany przez Pływarek Arkadiusz Filowiat z siedzibą ul. Al Jana Pawła II 1 f/18 , 80-462 
Gdańsk, NIP 6731699041. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania 
danych osobowych wskazujemy okres przechowywania danych osobowych do momentu 
zakończenia obozu wakacyjnego z Pływarkiem.  

Ja, niżej podpisany/podpisana  

___________________________________________________________________Zapoznałem/am 
się, przyjąłem/am do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem.  

____________________________________________________________ (data i czytelny podpis)  

Zgadzam na przetwarzanie danych: numer telefonu oraz adres e-mail zamieszczonych w niniejszym 
formularzu przez Pływarek Arkadiusz Filowiat do nawiązania kontaktu w celach informacyjnych  

TAK  

NIE  

__________________________________________ (data i czytelny podpis)


