
ZGŁOSZENIE – UMOWA 
 

W dniu …………..……… ZGŁASZAJĄCY ............................................................................ 
( imię i nazwisko rodzica - prawnego opiekuna ) 

WYRAŻA WOLĘ POBYTU DZIECKA 
 
DANE UCZESTNIKA .......................................................................................................... , 

( imię i nazwisko dziecka ) 
data ur.: .................................. PESEL ……..….………………..…… 

( pesel dziecka ) 
 
 

ADRES ZAMIESZKANIA ............................................................................................. , 

tel. kontaktowy rodziców/opiekunów .............................................................................. , 

e-mail rodziców/opiekunów ............................................................................................. , 
 

na półkoloniach (wpisz właściwy turnus): 
 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Udział w półkoloniach jest odpłatny. Dokonując zgłoszenia zobowiązuję się do 
uiszczenia opłaty zgodnie z informacjami dotyczącymi opłat za wybrany turnus. 

Dokonując zgłoszenia dziecka oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z WARUNKAMI 
UCZESTNICTWA w półkoloniach organizowanych przez firmę „Oświata-Lingwista” 
Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk oraz 
programem i regulaminem. 
Zgłaszający przyjmuje do wiadomości wyżej wskazane warunki i zobowiązuje się do 
przestrzegania wynikających z nich zobowiązań, co potwierdza własnoręcznym podpisem. 

 
Zgłaszający podpisując niniejszą umowę przyjmuje do wiadomości, że administratorem 
podanych przez niego danych osobowych jest firma „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie 
Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk Przetwarzanie danych 
osobowych jest dozwolone na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – dane 
przetwarzane będą w celu wykonania zamówionych usług. Podanie danych jest dobrowolne, 
podający ma prawo wglądu do tych danych jak również możliwość ich poprawienia. 
 

 
…………………………… ………………………….. 
Miejscowość, data Podpis opiekuna prawnego 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez firmę 
„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 51, 
80-107 Gdańsk dla celów promocyjno- marketingowych w związku z jego uczestnictwem w 
zajęciach podczas półkolonii. Prawo do wykorzystywania wizerunku przekazuję firmie 
„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 51, 
80-107 Gdańsk bezpłatnie. 



Wyrażenie zgody jest fakultatywne i upoważnia Zgłaszającego do pobierania zdjęć i 
filmów ze strony Organizatora- jako pamiątki z pobytu na półkoloniach oraz śledzenia 
bieżących wydarzeń z udziałem swojego dziecka na facebooku. 
 

 
…………………………… ………………………….. 
Miejsce, data Podpis opiekuna prawnego 

 
 
Wyrażam zgodę na podawanie przez Organizatora lub wyznaczonych przez niego 
wychowawców, mojemu dziecku dodatkowych produktów spożywczych/ posiłków, owoców 
oraz napoi (np. prowiant na drogę) 

 
 
…………………………… ………………………….. 
Miejsce, data Podpis opiekuna prawnego 
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