KARTA ZGLOSZENIOWA uczestnika zajęć sportowych

1)

Dane osoby zgłaszającej

*Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:……………………………………………………………………………………………...
*Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………..
- Ulica (nr domu i mieszkania): …………………………………….. Kod pocztowy i miejscowość:…………………………
*Telefon kontaktowy (proszę podać kilka): ...................................................................................................................................
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..

2)

Dane uczestnika zajęć

*Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………...
*Płeć (prawidłowe podkreślić): kobieta/ mężczyzna

*wzrost (w cm)………………………………………………………..

*Miejsce zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………...
*Numer PESEL: ………………………….lub paszportu (w razie nie posiadania numeru pesel)………………………………
*Data urodzenia z podaniem wieku dziecka:…………………………… miejsce urodzenia:………………………………......
*Informacja o stanie zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, wady rozwojowe, zalecenia lekarskie) oraz inne uwagi o dziecku:
………………………………………………………………………………………………….....................................................
Nazwa i adres szkoły lub przedszkola dziecka:…………………………………………………………………………………..

3)

Akceptacja regulaminu*

Akceptuję regulamin Studia Sportu i Rekreacji Jacka Włuki REGIMIS
……………………………………….
…

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Zobowiązanie*
Zobowiązuje się do przekazywania Studiu REGIMIS wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.
……………………………………….
…

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

4) Oświadczenie
Oświadczam, że:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Studio Sportu i Rekreacji REGIMIS Jacka Włuki w celu
przekazywania informacji za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS, MMS, przesyłek pocztowych,
zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
- wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany w karcie adres e-mail Newslettera Studia REGIMIS oraz
innych publikacji, informacji i ofert handlowych zawierających reklamy, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
- oświadczam, że znam swoje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
……………………………….
…

5)

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Skąd dowiedziałeś się/ dowiedziałaś się o Studiu Sportu i Rekreacji REGIMIS Jacka Włuki?

………………………………………………………………………………………………
……………………………
Łódź, dnia

Informacje zawarte w niniejszej karcie zgłoszeniowej stanowią tajemnicę służbową i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnika zajęć.
*pola obowiązkowe

