KARTA
KWALIFIKACYJNA
UCZESTNIKA

RAMADA TEAM MŁODZIEŻ- LETNIE
WARSZTATY PROGRAMOWE

Proszę wypełniać drukowanymi literami. Kartę trzeba złożyć najpóźniej do 15 czerwca 2018

I. INFORMACJA ORGANIZATORA
1. Forma: RAMADA TEAM MŁODZIEŻ - LETNIE WARSZTATY PROGRAMOWE
2. Adres placówki: Ośrodek Wypoczynkowy Stasinda ul. Karpęciny 5, 34-530 Bukowina Tatrzańska
3. Czas trwania: 18 – 22 sierpnia 2018 studio RAMADA – Opole; 24 – 31 sierpnia 2018 Hotel Stasinda – Bukowina
Tatrzańska
(podpis organizatora) …………………………………………………

II.

WNIOSEK O SKIEROWANIE UCZESTNIKA NA WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TAŃCA
imię i nazwisko uczestnika
data urodzenia
adres zamieszkania, kod, miejscowość
telefon kontaktowy
e-mail kontaktowy
NR PESEL uczestnika
Nazwisko i imiona rodziców (opiekunów) oraz nr
telefonów w czasie pobytu uczestnika w placówce

Rozmiar koszulki warsztatowej oraz (wzrost)
III. DEKLARACJA I ZGODA OPIEKUNA (RODZICA)
Deklaruję udział w warsztatach (imię i nazwisko uczestnika) …………………………………………………………………………………..……..
W terminie 18 – 22 sierpnia 2018 i 24 – 31 sierpnia 2018. Akceptuję program warsztatów tanecznych oraz warunki
płatności. Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu uczestnika w wysokości podanej przez organizatora według
wybranej przeze mnie opcji. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku rezygnacji z warsztatów przed ich końcem nie
będę rościł praw do zwrotu należności za niewykorzystany okres pobytu. Stwierdzam niniejszym i oświadczam, że
zapoznałem się programem warsztatów taneczno - szkoleniowych i jednocześnie wyrażam zgodę na udział mój/mojego
dziecka* w intensywnych ćwiczeniach fizycznych oraz potwierdzam, że stan zdrowia mój/mojego dziecka*, pozwala na
udział w tego typu zajęciach.
…………………………………………………..………………….
(miejscowość, data)

IV.

Imię i nazwisko opiekuna …………….……….......................................................
(podpis ojca, matki lub opiekuna)

INFORMACJA OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA
(np. na co uczestnik jest uczulony, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortopedyczny lub okulary,
choroby przewlekłe) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Pozostałe uwagi opiekuna dotyczące stanu zdrowia uczestnika (ostatnio przebyte choroby i problemy zdrowotne,
omdlenia, częste bóle głowy, alergie i inne). ……………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na korzystanie uczestnika z basenu i informuję, że (umie pływać/nie umie pływać*)
Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje, które mogą pomóc w zapewnieniu opieki w czasie pobytu na
warsztatach. Jednocześnie jestem świadomy, że za wszystkie podane informacje lub też zatajenie informacji o stanie
zdrowia uczestnika warsztatów ponosi rodzic lub opiekun.
.....................................
(miejscowość, data)

V.

.......................................................
(podpis ojca, matki lub opiekuna)

INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ............, błonnica .............., dur ................., inne ……………..………
.....................................
(miejscowość, data)

…………………………….........................................
(podpis pielęgniarki, lekarza lub opiekunów)

VI. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O UCZESTNIKU WARSZTATÓW

………………………………..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
…....................................
……………………...................................
(miejscowość, data)
(podpis wychowawcy)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

VII. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA PODCZAS TRWANIA WARSZTATÓW

………………………………..........................................................................................................................
VIII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA INSTRUKTORA O UCZESTNIKU PODCZAS TRWANIA WARSZTATÓW

...........................................................................................................................................................
..........................................
……………...........................................
(miejscowość, data)
(podpis organizatora)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z Rozporządzenie 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 dyrektyw 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL):
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika jest firma Ramada s.c Michał Duda. Elżbieta Podejko-Duda oraz
Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca RAMADA, z siedzibą w Opolu ul. Sienkiewicza 21.
2. Inspektorem ochrony danych w firma Ramada s.c Michał Duda. Elżbieta Podejko-Duda oraz Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca RAMADA,
z siedzibą w Opolu ul. Sienkiewicza 21, jest Elżbieta Podejko-Duda, kontakt biuro@ramada.com.pl;
3. Dane osobowe zawarte w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do organizacji powyższego przedsięwzięcia oraz
dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika.
4. Dane osobowe zawarte w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika przechowywane będą przez okres zakreślony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
5. Rodzicom uczestników niepełnoletnich i uczestnikom pełnoletnim przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Rodzice uczestników niepełnoletnich i uczestnicy pełnoletni maja prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących ich osoby lub ich dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przy rejestracji w systemie Kuratorium Oświaty oraz ubezpieczeniu uczestników.
8. Na terenie obiektów, w których odbywają się działania warsztatowe, w których bierze udział uczestnik zastosowany jest monitoring wizyjny w celu
zwiększenia bezpieczeństwa uczestników przebywających na terenie obiektów. Szczegółowy regulamin dostępny na terenie obiektów.
Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższej Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika, przez RAMADA s.c. Michał Duda,
Elżbieta Podejko-Duda, oraz Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca RAMADA, z siedzibą w Opolu ul. Sienkiewicza 21, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji zgłoszenia. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe
zostały przeze mnie podane dobrowolnie i znam przysługujące mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich
przetwarzania. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, zgodnie z polityką bezpieczeństwa firmy.
2. Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na listach osób będących uczestnikami powyższego wydarzenia.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę RAMADA zawartych we wszystkich częściach Karty kwalifikacyjnej Uczestnika w zakresie
niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika.
4. Zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną przysługujących mi prawach w zakresie ochrony danych osobowych.
5. Zostałem zapoznany z informacją o monitoringu wizyjnym na terenie obiektów i jednocześnie wyrażam zgodę na monitoring wizyjny dla zwiększenie
bezpieczeństwa uczestnika.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017 poz. 880, wyrażam zgodę na publikację wizerunku
uczestnika RAMADA TEAM MŁODZIEŻ - LETNIE WARSZTATY PROGRAMOWE na stronie internetowej firmy RAMADA, na portalach społecznościowych oraz
w materiałach promocyjnych placówki.
7. Jestem świadomy, że podanie danych osobowych i wyrażenie zgód w wyżej opisywanych warunkach jest dobrowolne lecz konieczne dla możliwości
uczestnictwa w warsztatach.

............................................................
(podpis opiekuna, rodzica)
____________________________________________________________________________________________________________________

*Zakreśl odpowiedni tekst

RAMADA s.c Michał Duda, Elżbieta Podejko-Duda oraz Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuk Tańca Ramada w Opolu,
ul Sienkiewicza 21 Opole, filia: ul Jodłowa 31 Opole

