
DRUK WYPEŁNIJ LITERAMI DRUKOWANYMI 

  

UMOWA /ZGŁOSZENIE NA REJS  STS POGORIA 2020 

 
DATA ZGŁOSZENIA      MIEJSCOWOŚĆ  
 

 

ZGŁASZAM UDZIAŁ W REJSIE NA STS „POGORIA”  
W TERMINIE 17.05-25.05.2020 NA MORZU BAŁTYCKIM. 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO  
 
DATA URODZENIA  MIEJSCE URODZENIA  
 

PESEL       
 

      

 
ADRES  

 
 
TELEFON UCZESTNIKA REJSU  
 
TELEFON OPIEKUNA PRAWNEGO*  
   
E-MAIL OPIEKUNA PRAWNEGO*  
   
NAZWA I ADERS SZKOŁY 
UCZESTNIKA REJSU* 

 
 

   
ROZMIAR KOSZULKI 
(ZAZNACZ X WŁAŚCIWY ROZMIAR) S 

 
 

M  L  XL  XXL 

 
  

 

1. Zobowiązuje się do pokrycia kosztów rejsu w wysokości 1700 zł/1900 zł** w trzech ratach: 
 I rata  – 500 zł do 01.10.2019.;  
II rata – 600 zł zł do 01.02.2020.;  
III rata – 600 zł/800 zł** do 01.04.2020.  
 

NA KONTO:  87 1140 2004 0000 3802 7723 2068 
 

W przypadku rezygnacji z rejsu, zwrot wpłaconej kwoty nastąpi tylko wówczas, gdy znajdzie się 
osoba z listy rezerwowej, która uiści całą wymaganą kwotę. 
 

2. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych, informujemy że: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
osobowych – BINGO GROUP Michał Kurzyk – z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Przeskok 3. Dane osobowe 
przetwarzane są w celu organizacji rejsu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne  a osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich aktualizacji oraz prawo do żądania ich usunięcia. 
W ramach wyrażonej zgody oświadczam, iż wiem i zostałem poinformowany, że moje dane osobowe zostaną powierzone innym 
podmiotom, jedynie i tylko w celach wymienionych wyżej. Informujemy, że dane osobowe przekazane BINGO GROUP Michał 
Kurzyk zostaną powierzone podmiotowi bezpośrednio uczestniczącemu w organizacji rejsu. 

 
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęd i filmów zawierających wizerunek ww. uczestnika rejsu 

zarejestrowany podczas rejsu na STS POGORIA. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany w 
celu promocji i organizacji rejsów w kolejnych latach. 

 

CZYTELNY PODPIS 
 OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 
 
* DOTYCZY MŁODZIEŻY UCZACEJ SIĘ 
**DOTYCZY OSÓB KTÓRE UKOOCZYŁY 25 ROK ŻYCIA 

 


