
 

 
 

 

 
 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

FERIE ZIMOWE – Murzasichle 2020 

Zimowisko - II turnus (rodzinny): 18-24.01.2020 r. 

OW Zbójnik, ul. Sądelska 34, 27a, 34-531 Murzasichle 

 

 

1. Imię i nazwisko:  .........................................................................  Pesel:   ............................................ 

2. Adres:  .................................................................................................................................................... 
                                  nr kodu                      miejscowość                                           ulica   nr domu/mieszkania 

             

  ........................................................................................................................................  
                                    nr tel.                                          e-mail                                   

  

Niniejszym potwierdzam swoje zgłoszenie na udział w Zimowisku – Murzasichle 2020, 

organizowanym przez LAS CS, potwierdzam zapoznanie się z jego Regulaminem i w pełni 

akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 
 

       .................................................................... 
          data i czytelny podpis 

                                  

OŚWIADCZENIA 
 

Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego 

oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia mojego 

udziału w Zimowisku – Murzasichle 2020. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych  osobowych przez Lubelską Akademię Sportu 

"CampiSportivi" zawartych w Karcie kwalifikacyjnej, w celach związanych z realizacją zadań 

statutowych stowarzyszenia, w tym w celach informacyjnych, marketingowych, archiwalnych 

i statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(RODO). Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 
 

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie siebie podczas Zimowiska – Murzasichle 2020 

dla celów reklamowych i promocyjnych Lubelskiej Akademii Sportu „CampiSportivi” oraz 

wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych zawierających zdjęcia z przebiegu Zimowiska. 

 

 

       .................................................................... 
                        data i czytelny podpis 

 

 
 
 
 



 

 
WARUNKI REZERWACJI: 

 
1. Organizatorem wypoczynku jest Lubelska Akademia Sportu CampiSportivi.  
2. Wpłata zadatku w wysokości 500 PLN/os, następuje w ciągu 7 dni od wysłania karty 

zgłoszenia – brak wpłaty po tym terminie powoduje usunięcie osoby z listy rezerwacji. 
3. Wpłata drugiej kwoty w wysokości 500 PLN/os następuje w ciągu 4 tygodni od 

dokonania pierwszej wpłaty.  
4. Rozliczenie końcowe musi nastąpić nie później niż 14 dni przed planowanym obozem. 
5. Wpłaty dokonywane są gotówką lub na konto LAS CampiSportivi:  

Alior Bank nr 16 2490 0005 0000 4530 3460 0373. 
6. Brak wpłat w określonych powyżej terminach powoduje wycofanie zgłoszenia bez 

zwrotu wpłaconego pierwszego zadatku.  
7. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału dziecka w obozie 

- rodzice powinni przekazać informację o rezygnacji  z uczestnictwa w obozie e-mailem 
na adres info@campisportivi.pl  

8. W sytuacji rezygnacji z udziału w Zimowisku, zgodnie z powyższymi Warunkami 
rezerwacji, LAS CampiSportivi dokona zwrotu wpłaty z zastrzeżeniem:  
- rezygnacja do 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu - zwrot za potrąceniem zadatku  
w wysokości 500 zł, 
- rezygnacja na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu - zwrot za potrąceniem 90% 
ceny Zimowiska. 

9. Do każdej wpłaty dokonanej z tytułu udziału dziecka na obozie możliwe jest 
wystawienie  Rachunku (najpóźniej do 3 miesięcy od daty zakończenia obozu)  
i wysłanie mailowo na adres podany przez Zamawiającego. 

10. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu obozu i Warunków 
rezerwacji. 

 


