
Obóz jeździecko-rowerowy  

KUROZWĘKI  
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” 30-059 Kraków ul. Reymonta 18 

Zakwaterowanie:  pod namiotami      

 

Termin:   10.07.-17.07.2021 

 

Pełny koszt: 1 400 (tysiąc czterysta złotych)  

Wiek uczestników:  10 - 18 lat 

Ilość uczestników:  20 osób  

Zgłoszenia: do 31.05.2021 r. w ORiRK „TABUN” na załączonym druku wraz      z 

dowodem wpłaty gwarancyjnej  na konto  w wysokości  300,00 zł  

 (w wypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa  nie podlega 

zwrotowi) 

Wpłaty: 15.06.2021 r. – ostateczny termin, do którego pełna opłata za obóz 

powinna  trafić na konto 

 

Numer konta:  Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” 

91 1020 2906 0000 1102 0356 7617 

EWENTUALNE RACHUNKI WYSTAWIANE SĄ W ROKU, W KTÓRYM ZOSTAŁA DOKONANA WPŁATA 
 

 

 

Kierownik:   mgr Katarzyna Furtak 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................................ 

 

Adres (z kodem)......................................................................................................................................... 

 

Numer PESEL ............................................ Data urodzenia .................................................................. 
 

wzrost/rozmiar koszulki..............................telefon rodzica :.................................................................. 

 

Szkoła, klasa .........................................                     ............................................................................... 

        adres mailowy rodzica 

□ Zgłaszam udział mojego dziecka na obozie jeździecko-rowerowym w Kurozwękach. 

□ Zobowiązuję się przestrzegać wszystkich terminów i regulaminów organizatora dostępnych na stronie 

www.tabun.com.pl 
□ Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z następstw nieszczęśliwych wypadków jakie mogą się zdarzyć przy 

uprawianiu jeździectwa. * 

Umiejętności jeździeckie: początkujący □, umiejętność jazdy stępem i kłusem □, umiejętność jazdy galopem □ 

 
*zaznacz wszystkie kwadraciki 

 
 

Kraków, dnia ..........................               .............................................. 

          podpis rodziców 

 

 

 

 



 

ZGODA NA WIZERUNEK 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na fotografowanie oraz nagrywanie wizerunku mojego/ 

mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) związanego ze świadczeniem usług dydaktycznych i 

opiekuńczo-wychowawczych w celu wykorzystania materiałów: na terenie jednostki, na stronie 

internetowej jednostki, na portalach społecznościowych. (proszę wybrać właściwe)   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” z 

siedzibą w Krakowie ul. Reymonta 18, 30-059, tel. 12 637 37 61, mail: biuro@mdk-dh.krakow.pl 
 

Informujemy, że: 

1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 

2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ich usunięcia. 

3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub usunięcia danych przez 

administratora.  

4. Odbiorcą są podmioty świadczące dla nas obsługę techniczną w zakresie ww. mediów. 

5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Wyrażanie zgody jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody spowoduje u administratora obowiązek 

nieumieszczania wizerunku w zakresie, w którym Państwo nie wyrazili zgody na jego publikację. 

7. Podstawę prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda. 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl 
 

Kraków, .............                      ………………………………………………………………. 

 

(Czytelny podpis osoby, której dane 

dotyczą/rodzica lub opiekuna prawnego 

dziecka, którego dane dotyczą) 

 

 

mailto:inspektor6@mjo.krakow.pl

