
 
 

Klub Samopomocy 

„Stara Szkoła” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY GRA TERENOWA 

„JAK PSZCZOŁY DO ULA” 

Nazwa drużyny  

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

Opiekun drużyny 

Imię i nazwisko: ……………………………….……………………..………........................ 

Tel. kontaktowy: …………………………………………………………………………….. 

Członkowie drużyny: 

1) Imię i nazwisko uczestnika gry:……………………………….………………………….. 

2) Imię i nazwisko uczestnika gry:.…………………..…………………….……................... 

3) Imię i nazwisko uczestnika gry:.……….…………………………….……......................... 

4) Imię i nazwisko uczestnika gry:.……….…………………………….……........................ 

Kapitanem drużyny jest: ……………………………………………………………………... 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału  

w grze terenowej – „Jak pszczoły do ula” z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 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), zwanego dalej RODO. 

 

Zapoznałem/am się z Regulaminem gry terenowej, w której biorę udział i go akceptuję. 

Opiekun drużyny: 

 ……………………………… …………………………………. 

miejscowość / data czytelny podpis opiekuna 

Kapitan drużyny: 

 ……………………………… …………………………………. 

miejscowość / data czytelny podpis uczestnika 

Członkowie drużyny: 

1. ……………………………… 2. …………………………………. 

 miejscowość / data czytelny podpis uczestnika 

3. ……………………………… 4. …………………………………. 

 miejscowość / data czytelny podpis uczestnika  

 



 
 

Klub Samopomocy 

„Stara Szkoła” 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

GRA TERENOWA „JAK PSZCZOŁY DO ULA” 

My, niżej podpisani: 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych*: 

..………………………………………………….……………….……………………………………… 

zamieszkali (proszę wpisać dokładny adres): …………………………………………………………… 

……………………………………………………...……………………………………………………. 

telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………... 

wyrażamy zgodę na udział córki / syna*: 

Imię i nazwisko córki/syna*: ……………………………………..……………………………………. 

Data i miejsce urodzenia córki/syna*: ………………..…………………………………………………. 

Adres zamieszkania: …………………………………………….………………………………………. 

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

w grze terenowej „JAK PSZCZOŁY DO ULA” w dniu 09 LIPCA 2021 r. na terenie Witoni. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału  

w grze terenowej – „JAK PSZCZOŁY DO ULA” z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 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), zwanego dalej RODO. 

 

 …………………………………… ……………………………............ 

 miejscowość, data czytelny podpis rodziców/opiekunów 

* - niepotrzebne skreślić 

 

  

 


