WNIOSEK – ZGŁOSZENIE
Stosownie do przedstawionej oferty, zgłaszamy uczestnictwo naszego dziecka w
zorganizowanej formie:
Obóz rekreacyjny dla dzieci i młodzieży
……………………………………………………………………………………
podać jakiej? (kolonie letnie, obóz młodzieżowy, obóz sportowy, obóz zimowy)

Hotel Surf Mar, Carrer Ramon Casus 19
17 310 Lloret de Mar/Hiszpania
nazwa, adres

34 972 36 53 62
nr telefonu

Organizatorem odpowiedzialnym jest:
Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „Collegium Salesianum”
w Bydgoszczy, ul. Pod Reglami 1
My, niżej podpisani wnioskujemy o przyjęcie naszej Córki/naszego Syna
………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, PESEL

………………………………………………………………………………..
zamieszkałego – dokładny adres, tel. kontaktowy

ucznia……………………………………………………………………….....
nazwa i adres szkoły

Zgodnie z art.93, 97 i art. 146 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku., w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej, a także zasad organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz.67 ze zm.) i zarządzenia nr 18,
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1997 roku, w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkołę,
placówki publiczne i niepubliczne krajoznawstwa i turystyki (Dz. Urz. MEN, nr 9, poz. 40),
Wyrażamy zgodę na sprawowanie opieki nad moim/naszym dzieckiem w czasie podróży i pobytu w placówce wypoczynku,
przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym piśmie zgodnie z RODO rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s.1). Administratorem danych jest
Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „Collegium Salesianum” w Bydgoszczy, IODO jest: e-mail:
izabela.marchlewska@salez.edu.pl. Oświadczam, że jestem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do
swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia skargi do Prezesa
UODO. Dane osobowe zawarte w niniejszym piśmie są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia
uczestnika obozu.

Ojciec

Matka

……………………………………………..

………………………………………….

Imię i nazwisko – podpis

Imię i nazwisko – podpis

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych, organizowanych przez Zespół Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego „Collegium Salesianum” w Bydgoszczy, ul. Pod Reglami 1.
1.Warunkiem wpisania na listę uczestników imprezy turystycznej jest:
a – wypełnienie i dostarczenie do Organizatora, wniosku-zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych
opiekunów.
b – wpłata I raty, w wysokości 500,00 zł.
2. Po dokonaniu pełnej wpłaty, uczestnik zostaje wpisany na stałą listę imprezy
turystycznej.
3. Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić wpłatę do 100%, najpóźniej w terminie 30
dni przed datą wyjazdu.
4. Każdy uczestnik powinien dostarczyć do Organizatora, kartę kwalifikacyjną
uczestnika wypoczynku, na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.
5. Niedokonanie w ustalonych terminach wpłat należności lub niedostarczenie do
Organizatora wymaganych dokumentów, może być przyczyna skreślenia z listy,
na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
6. W czasie trwania imprezy uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazówek
opiekunów/wychowawców, przestrzegać regulaminów: uczestnika, poruszania się
pieszych po drogach, kąpieli.
7. Organizator, Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „Collegium Salesianum”, zastrzega sobie
prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeśli jegouczestnik utrudnia
sprawne jej przeprowadzenie, uporczywie narusza ustalony porządek
imprezy, lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.
8. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez siebie wyrządzone,
podczas pobytu i podróży oraz zobowiązuje się do ich naprawienia w sposób
określony przepisami prawa miejsca pobytu lub miejsca dokonania szkody.
9. ZSS „Collegium Salesianum” nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV,
fotograficzny i komputerowy, rzeczy wartościowe oraz środki płatnicze
uczestnika.
10. Środki płatnicze i cenne rzeczy posiadane przez uczestnika powinny być po
przybyciu do miejsca zakwaterowania złożone w depozycie.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w autokarze.
12. Uczestnik (prawny opiekun), zobowiązany jest do pokrycia kosztów leków,
których zakup okaże się niezbędny w przypadku przewlekłej choroby.
13. Rezygnując z uczestnictwa w imprezie, uczestnik ponosi następujące koszty:
500 zł.
- opłata manipulacyjna, w każdym czasie
30 % ceny
- przy rezygnacji między 30 a 21 dniem przed rozpoczęciem imprezy.
50 % ceny
- przy rezygnacji między 20 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy.
90 % ceny
- w przypadku rezygnacji między 14 dniem przed rozpoczęciem imprezy a dniem wyjazdu
lub niezgłoszenie się w wyznaczonym czasie na miejsce zbiórki.
Uczestnik nie ponosi kosztów rezygnacji (poza opłatą manipulacyjną), jeśli wskaże osobę
spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej.
14. Podczas przelotu samolotem liniami easyJet
duży bagaż podręczny 56 x 45 x 25
My niżej podpisani oświadczamy, że warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez
Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „Collegium Salesianum” w Bydgoszczy są mi znane.
……………………………….
Podpisy rodziców/prawnych opiekunów
……………………………….
miejsce, data

……………………………….
Podpis uczestnika

