Nieustraszeni Lato 2022
PESEL dziecka

I. Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku
1. Imię i nazwisko dziecka

2. Dane rodziców/
opiekunów prawnych

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Adres
zamieszkania
lub pobytu

Adres zamieszkania
lub pobytu

Telefon

Telefon

II. Zobowiązania, zezwolenia i oświadczenia
Oświadczam, że zapoznałam(-em) się i akceptuję warunki uczestnictwa na Obozie Nieustraszeni 2021,
mojego dziecka w terminie 14.07.2022 – 22.07.2022 w Baza Hufca ZHP Łagiewniki w Pobierowie, ul.
Polna 1, 72-346 Pobierowo.
• Oświadczam, że podałam(-em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w
zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na Obozie Nieustraszeni 2022
• Oświadczam, dziecko przyjmuje na stałe następujące leki:
w dawkach:
(na dowód czego załączam odpowiednie zaświadczenie lekarskie) oraz, że jako rodzic/opiekun
wyposażam dziecko w odpowiednie leki (w przypadku ich zażywania przez dziecko na stałe) w ilości
niezbędnej do podania podczas trwania całego obozu i jednocześnie przekazuję je wychowawcy.
• Oświadczam, że w razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi
diagnostyczne, operacje na podstawie decyzji podjętych przez właściwy personel służby zdrowia.
• Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………………………………………………..jako pełnoprawny opiekun
dziecka ………………………………………………………………….. – uczestnika Obozu Nieustraszeni, wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie, ul. Chopina 55 wizerunku mojego
dziecka tj. użycie wizerunku mojego dziecka do celów ustawowych Kościoła Chrześcijan Baptystów w
Głogowie, ul. Chopina 55.
Zgoda na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka obejmuje: tworzenie, powielanie, kadrowanie
oraz kompozycję wizerunku w materiałach Kościoła Chrześcijan Baptystów w Głogowie, używanych
w ramach prowadzenia przezeń działalności określonej Ustawą o stosunku Państwa do Kościoła
Chrześcijan Baptystów w RP z późn. zmianami – stan na dzień 13 lipca 2007 r.
Jednocześnie zezwalam/nie zezwalam* na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka w celach promocyjnych oraz w celach informacyjnych związanych z prowadzoną
działalnością przez Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie, w formach:
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✓
✓
✓
✓
✓

zamieszczenie wizerunku w strukturze obozu,
rejestrowanie wizualne wszystkich działań związanych z działalnością zboru określoną w
Ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.
publikacji na stronie internetowej: www.nieustraszeni.net; www.facebook.com/nieustraszeni; www.kchb.org.pl;
publikacji w informatorze promocyjnym,
publikacji w ofertach przekazywanych podmiotom finansującym/dofinansowującym/wspierającym w ramach rozliczenia.

Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej moje dziecko w postaci zarówno całej sylwetki, jak
i portretu, osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób.
Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wyrażam
dobrowolnie.
„Administratorem danych osobowych jest Kościół Chrześcijan Baptystów, Zbór w Głogowie, ul. Chopina 55, e:mail: nieustraszeni.net@gmail.com, zwany dalej Kościołem. Dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), na potrzeby oraz w celu przyjęcia zgłoszenia, dokonania niezbędnych rozliczeń,
koordynacji działań programowych i wypoczynku, archiwizacji kart kwalifikacyjnych, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak
też marketingu bezpośredniego prowadzonego w formie tradycyjnej, dotyczącego własnych produktów lub usług, co nie wymaga zgody. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być
przetwarzane w celach marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi
podmiotami: nie dotyczy. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług tj. Państwowy Zakład Ubezpieczeń S.A. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu formy wypoczynku będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez 3 lata od
zakończenia formy wypoczynku. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument
księgowy.
• Uczestnik (jego pełnoprawny opiekun) posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma także prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zakwalifikowania uczestnika na obóz Nieustraszeni 2022.
III. Inne
• Każdy uczestnik obozu otrzyma koszulkę tematyczną. Proszę zaznaczyć odpowiednie informacje:
Rodzaj koszulki: Damska/Męska; Rozmiar koszulki: XS/S/M/L/XL
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IV. Regulamin obozu
Regulamin Obozu :
1. Podstawą zakwalifikowania dziecka na obóz jest oddanie wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej
Uczestnika Wypoczynku i opłacenie kosztów obozu.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku. Oddanie Karty jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
3. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników od chwili oddania dziecka pod opiekę wychowawców
przy wsiadaniu do autokaru do zakończenia obozu, czyli odebrania dzieci przez rodziców z autokaru.
Wychowawcami są osoby pełniące funkcje instruktorskie na obozie.
4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu bazy, na terenie której jest zorganizowany obóz, ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. dotyczących ruchu drogowego oraz zasad ustalonych przez wychowawców.
5. Uczestnik obozu jest zobowiązany podporządkowywać się poleceniom wychowawców.
6. Picie napojów alkoholowych, palenie wyrobów tytoniowych oraz zażywanie środków odurzających
jest surowo zabronione.
7. Uczestnikowi nie wolno oddalać się z terenu obozu bez zgody wychowawcy.
8. Uczestnikowi nie wolno zakłócać ciszy nocnej oraz opuszczać namiotu w trakcie ciszy nocnej bez
zgody wychowawcy.
9. Uczestnik jest zobowiązany stawiać się punktualnie na zbiórkach oraz zajęciach programowych.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
10. Niemożność wzięcia udziału w zajęciach należy zgłosić do wychowawcy. Uczestnik jest zobowiązany do informowania wychowawców o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
11. Uczestnik jest zobowiązany odnosić się z szacunkiem do wychowawców, współuczestników i innych osób, a także dbać o czystość, porządek oraz mienie na obozie.
12. Uczestnik (lub rodzice/opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
niego podczas podróży lub pobytu na obozie.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zgubienie lub zniszczenie rzeczy cennych
i wartościowych oraz pieniędzy.
14. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia obozu do dnia jego zakończenia.
15. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu obozu (w szczególności naruszenia punktu 6 Regulaminu) uczestnik może zastać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu
rodziców/opiekunów wydalony z obozu na koszt rodziców/opiekunów. W takim przypadku rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka w ciągu 48 godzin.
16. Rodzic/opiekun ma prawo zabrania swojego dziecka poza teren obozu, na określony czas uzgodniony z kierownikiem obozu. Zabierając uczestnika poza teren obozowiska rodzic/opiekun bierze za
niego pełną odpowiedzialność.

……………………………………………………………….
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)

…………………………..……..………………..………
(Czytelny podpis uczestnika)
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IV. Informacje finansowe
Koszt obozu wynosi 1450 zł.
Dane do przelewu:
Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Chopina 55, 67-200 Głogów.
BZWBK: 11 1090 2112 0000 0001 2070 3546
Opłaty za obóz można dokonać jednorazowo
lub
w następujący sposób:
1. Pierwsza wpłata: 500 zł. Termin: Do 15 kwietnia 2022
2. Druga wpłata: 400 zł. Termin płatności do 15 maja 2022.
3. Trzecia wpłata: 300 zł. Termin płatności do 15 czerwca 2022.
4. Czwarta wpłata 250 zł. Termin płatności do 10 lipca 2022.
W przypadku braku możliwości organizacji obozu ze względów epidemiologicznych wniesione za obóz
opłaty zostaną zwrócone.

miejscowość, data

podpisy rodziców / opiekunów prawnych /
podpis pełnoletniego uczestnika obozu
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