XXVII ZIMOWA SZKOŁA KYOKUSHIN KARATE

KIELECKI KLUB KARATE
KYOKUSHIN KORONEA
25-018 Kielce
ul. Żytnia 1

tel.41 3613802 (12.00-15.30)
lub 601871128 (800-2000)
www.karatekyokushin-koronea.pl
KARTA ZGŁOSZENIOWA
ZGODA RODZICA (Dotyczy osób niepełnoletnich)
Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki
...........................................................................................................

Kielecki Klub Karate Kyokushin Koronea
informuje, że w okresie ferii zimowych
organizuje obóz sportowo-rekreacyjny w
Gliczarowie Górnym, do udziału w którym
zapraszamy SEMPAI z Waszego Klubu
(Sekcji)

(nazwisko i imię dziecka)

w obozie karate

I. TERMIN
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na podanie mojemu dziecku leków:
(przeciwbólowych, przeciwzapalnych,
przeciwgorączkowch, rozkurczowych i innych)
w doraźnych przypadkach podczas obozu.

12.01. – 19.01.2019
Wyjazd 12.01.2019 (sobota) godz. 700
Powrót 19.01.2019 (sobota) godz. 1600-1730
Wyjazd i powrót:
Kielce, ul. Żytnia 1
Hala Widowiskowo-Sportowa

podpis rodzica/prawnego opiekuna

ZGODA LEKARZA
(w tym ewentualne uwagi na temat dolegliwości
alergicznych, przyjmowanych na stałe leków, specjalnej
diety itp.)

II. ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „Skupień”
34-425 Biały Dunajec, ul. Stołowe 23B
tel. (0 18) 20 773 06, 503 550 128

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami, WC,
internetem.
Posiłki w jadalni pensjonatu.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
– Niepełnoletni – zgoda rodziców –
Wszyscy uczestnicy – zgoda lekarza
W obozie mogą brać udział również osoby
niezwiązane z karate.
IV. KOSZT
Wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie,
opieka medyczna, korzystanie z sali gimnastycznej
z matami, świetlicy (ping-pong, piłkarzyki)
960 zł (dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
Uczestnicy dokonują wpłaty do dnia 30.12.2018
PO UPRZEDNIEJ REZERWACJI TELEFONICZNEJ.

Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin Koronea
nr. konta: 65 1020 2629 0000 9302 0009 1181
UWAGA!!!
Osoby starające się o refundację z zakładu pracy
otrzymają stosowne zaświadczenie
o zakwalifikowaniu na obóz.
Przejazd autokarem w obydwie strony w cenie
obozu.

UWAGA!!!
Zajęcia prowadzone są w grupach
podzielonych wiekowo i wg stopnia
zaawansowania.

DANE UCZESTNIKA OBOZU

1. IMIĘ I NAZWISKO

2. DATA I MIEJSCE URODZENIA ......................................................
3. PESEL ……………………………………………………………………
4. Miejsce pracy i nauki ......................................................................
............................................................................................................
5. ADRES ZAMIESZKANIA, .................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

V. PROGRAM
- wycieczka do basenów w Nowym Targu
- zajęcia na stoku narciarskim
- ognisko
- zajęcia karate na sali z matami
- zajęcia w terenie
- kulig
- oraz niespodzianki
- program obozu może ulec zmianie

6. GRUPA (KLUB), DO KTÓREJ UCZĘSZCZA NA TRENINGI ................

WAŻNE

............................................................................................................

Dojazd do Kielc i powrót z Kielc do innych
ośrodków na koszt własny. Klub nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienie godziny
powrotu z obozu wynikłe
z przyczyn od nas niezależnych – warunki
atmosferyczne, awaria autokaru itp.
Klub zastrzega sobie prawo do udostępniania
filmów i zdjęć z obozu na stronie internetowej
klubu oraz w mediach społecznościowych.

7. IMIĘ I NAZWISKO MATKI / OPIEKUNA ...........................................
............................................................................................................
miejsce pracy ......................................................................................
TELEFON dom: ................................... kom. . ...................................
8. IMIĘ I NAZWISKO OJCA / OPIEKUNA .............................................

miejsce pracy ......................................................................................
TELEFON dom: ................................... kom. . ...................................

VI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych związane z
wejściem w życie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z
4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na
podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, zawiadamiamy, że
Kielecki Klub Karate Kyokushin z/s w Kielcach w ramach organizacji
obozu sportowo-rekreacyjnego w Gliczarowie Górnym w okresie ferii
zimowych 2019r. pn. XXVII Zimowa Szkoła Kyokushin Karate
(12.01.2019-19.01.2019, dalej: Obóz) może przetwarzać dane osobowe
dzieci oraz ich rodziców (opiekunów prawnych).
1. Administratorem danych zawartych w dokumentach kwalifikacyjnych
do uczestnictwa w Obozie jest Kielecki Klub Karate Kyokushin, 25-018
Kielce, ul. Żytnia 1. Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na
powyższy adres, lub mailowo na adres: biuro@karatekyokushinkoronea.pl; albo telefoniczne pod numerem 41 361 38 02.
2. W zakresie w jakim uczestnikami Obozu będą dzieci i młodzież, a ich
udział związany będzie z realizacją celu rekreacyjnego lub regeneracji sił
fizycznych i psychicznych połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem
wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji
społecznych dzieci i młodzieży, dane osobowe przetwarzane są zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit.a RODO, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
oraz w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W stosunku
do pozostałych uczestników Obozu (osób dorosłych) podstawą
przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie
– w formie XXVII Zimowej Szkoły Kyokushin Karate - wypoczynku
dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji Obozu
dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Niepodanie danych oraz brak
zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza uczestnictwo
w Obozie.
5. Administrator będzie przetwarzał podane przez Państwa dane osobowe
w celu realizacji Obozu pn. XXVII Zimowa Szkoła Kyokushin Karate, a w
szczególności w celu wykonania umów łączących Administratora z
podmiotami trzecimi (dostawcami towarów i usług) oraz w celu promocji
Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin, w ramach realizacji którego będzie
uprawniony do publikowania na: witrynie internetowej klubu
www.karatekyokushin-koronea.pl oraz na profilach społecznościowych
Klubu i jego Sekcji szkoleniowych, materiałów fotograficznych oraz
filmów wideo zawierających wizerunek uczestników Obozu.
6. Podane przez Państwa dane możemy przekazywać upoważnionym przez
Kielecki Klub Karate Kyokushin osobom, w tym: podmiotom
współpracującym z Klubem, kadrze kolonijnej i medycznej, którzy muszą
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym
upoważnionym przez nas odbiorcom, w tym: właścicielowi Pensjonatu
„Skupień”, ul. Stołowe 23B w Białym Dunajcu, ubezpieczycielom,
podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną, podmiotom
świadczącym dla nas usługi księgowe, podmiotom zewnętrznym, które
świadczyć będą np. usługi rekreacyjne, kulturalno-oświatowe lub
sportowe, instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania
danych, itp. Wgląd do danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszeniowej uczestnika Obozu zgodnie przepisami prawa mają także
osoby i instytucje określone w aktach prawnych, na podstawie, których
organizowany jest Obóz (m.in. właściwy Kurator Oświaty, właściwy
Państwowy Inspektor Sanitarny,)
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania
współpracy i realizacji zobowiązań, a także w okresie, w którym przepisy
nakazują przechowywać dane tj. 5 lat od zakończenia Obozu zgodnie z
przepisami Ustawy o systemie oświaty w zakresie w jakim przepisy tej
ustawy znajdują zastosowanie do przetwarzania danych uczestników
Obozu.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie. Jeżeli w trakcie wycofacie Państwo swoja
zgodę na przetwarzanie danych to wszelkie czynności związane z
przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z
prawem. Wycofanie zgody, powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można
przetwarzać danych osobowych z chwilą wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie
Państwa danych narusza przepisy RODO.

Kielce, dnia ............................................... r.

Podpis uczestnika obozu / opiekunów prawnych
uczestnika obozu
..................................................................................

