
UKS BUDO Grodzisk Mazowiecki 
www.budogrodzisk.pl uks@budogrodzisk.pl 

tel.: 530 184 341 

KARTA UCZESTNIKA 

PÓŁKOLONIE 
 

Imię i Nazwisko: 

 

Pesel: 

 

Adres Zamieszkania: 

 

 

Dane kontaktowe rodzica/opiekuna (telefon oraz e-mail): 

 

 

UWAGI odnośnie zdrowia dziecka:…………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

 

Czy dziecko może wracać bez opieki osoby dorosłej do domu po zajęciach? 

                    TAK   /    NIE               (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

 

Osoba upoważniona do obioru dziecka …………………………………. 

Udział w terminie (proszę wypełnić termin turnusu / turnusów): 

 
o TURNUS I:  

o TURNUS II:  

o TURNUS III:  

o TURNUS IV:  

o TURNUS V:  

o TURNUS VI:  

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

                 podpis Rodzica / opiekun prawny 

 

Zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zajęć 

(dostępny na stronie www.budogrodzisk.pl – zakładka półkolonie). 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych bądź danych 
osobowych mojego dziecka przez UKS Budo Grodzisk Mazowiecki z siedzibą  

w Grodzisku Mazowieckim, ul. Królewskiej 59a, dla celów rekrutacyjnych. Podaję 
dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania. 
 
 

………………………….          …………………………………… 
 Miejscowość, data                                       Podpis 
 
 

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć oraz nagrań zawierających 
wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas realizacji: zajęć dydaktycznych, 
konkursów, wycieczek, turniejów sportowych i innych uroczystości bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest 
jednoznaczne z tym, że wizerunek może zostać umieszczony  
w gablotach, kronikach, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych 
(m.in. Facebook) oraz w materiałach promujących placówkę w celach promocji  

i potrzeb funkcjonowania UKS Budo Grodzisk Mazowiecki. Zgodnie z art.81  
ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1191. z późn. zm.) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w tym 
imienia i nazwiska w celu publikacji jego wyników przedmiotowych, prezentacji 
osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w materiałach promujących 
placówkę, w gablotach oraz kronikach.  
 

 
………………………….   …………………………………… 
 Miejscowość, data      Podpis 


