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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  

ZGRUPOWANIA JEŹDZIECKIE 2023 

 

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGRUPOWANIA 

 

MIEJSCE –                                       Stajnia Wydrza,  

                                              Wydrza 62 39-410 Grębów 

 

ORGANIZATOR –                                Stajnia Wydrza  

                                            ,,W.J. Nideccy” Jerzy Nidecki  

                                               Wydrza 62 39-410 Grębów  

                                        NIP 8672250457  REGON 386950165 

                                       e-mail – stajniawydrza@gmail.com 

 

TURNUS  -                   ………………………………………………………………………… 

(rodzaj+data) 

 

 

2. DODATKOWE INFORMACJE 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

a. DIETA – mięsna/wegetariańska/inna 

b. NOCLEG – TAK/NIE 

c. PRZYJAZD Z WŁASNYM KONIEM – TAK/NIE 

d. SESJA FOTOGRAFICZNA – TAK/NIE 

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO                      ……………………………………………………………………………… 

DATA URODZENIA              …………………………………………………………………………………….. 

PESEL                                    …………………………………………………………………………………….. 

ADRES ZAMIESZKANIA      …………………………………………………………………………………….. 

mailto:stajniawydrza@gmail.com
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4. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

(*wypełnić w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 

IMIĘ I NAZWISKO               ……………………………………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA      ……………………………………………………………………………………. 

TEL. KONTAKTOWY           ……………………………………………………………………………………. 

ADRES E-MAIL                    ……………………………………………………………………………………. 

 

5. INNE ISTOTNE DANE O UCZESTNIKU 

(specjalna dieta, leki przyjmowane na stałe, uczuleniach, potrzebach edukacyjnych 

itd.) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ZGODY I OŚWIADCZENIA 

(w przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Stajni Wydrza oraz Regulaminem 

Szkółki Jeździeckiej i w pełni go akceptuję. Jednocześnie wyrażam zgodę na udział 

mojego dziecka w półkolonii/zgrupowaniu organizowanym przez Stajnię Wydrza. 

 

……………………………………………………………….. 

Data i podpis uczestnika 

……………………………………………………………….. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na 

potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika 

wypoczynku (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem 

danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.  

 

……………………………………………………………….. 

Data i podpis  
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci jego 

wizerunku wykonanego w trakcie organizowanych zgrupowań przez Stajnia Wydrza w celach 

promocyjnych oraz umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowany podczas trwania zgrupowań na stronie internetowej oraz mediach 

społecznościowych Stajni Wydrza. Zgoda obejmuje również wykorzystanie, utrwalanie, 

obróbkę i powielanie wykonywanych zdjęć przez Stajnia Wydrza.  

 

 ……………………………………………………………….. 

Data i podpis  

 

 

ZGODA NA JAZDĘ KONNĄ  

 

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko uczęszczało na zajęcia jazdy konnej w Stajni Wydrza w 

Wydrzy. Zdaję sobie sprawę z ryzyka związanego z uprawianiem jeździectwa i następstw 

nieszczęśliwych wypadków z nim związanych. Oświadczam, że moje dziecko nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach. 

 

……………………………………………………………….. 

Data i podpis  

 


