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            „Wakacje z rakietą 2022” 
Karta kwalifikacyjna uczestnika 

 

1. Organizator 

Klub Tenisowy „ARKA” Sp.z.o.o. ul. Ejsmonda 3, 81-409 Gdynia / tel. 516909777                                               

2. Dane uczestnika / rodzica (prawnego opiekuna) 

                     Termin turnusu: 

Uczestnik Rodzic/prawny opiekun 
 
 

Imię i nazwisko 

 
 

                                   Imię i nazwisko 

 
 

PESEL / Data urodzenia 

 
 

 Telefon kontaktowy / e-mail 

 
 

Adres zamieszkania 

 
 

                Adres zamieszkania 

                                                          

3. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika                                                                                                                              

* Oświadczam, że mój syn/córka jest zdrowy/a i może brad aktywny udział w zajęciach sportowo-

rekreacyjnych organizowanych przez Klub Tenisowy „ARKA”. 

                                                                   

                                                                 ………………………………………………. Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

4. Informacje dodatkowe 

Uwagi: (np.: uczulenia  pokarmowe, choroby przewlekłe, uczulenia na ukąszenia owadów, itp.) 
 

 
 

 

5. Oświadczenie dotyczące zgody na wyjście z opiekunem poza teren KT ARKA 

* Wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie przez syna/córkę z Parku linowego „Góra Harców” w 

Gdyni.                                                                                                                                                                                              

* Wyrażam zgodę na  wyjście mojego syna/córki wraz z opiekunami  poza teren Klubu Tenisowego 

„ARKA” 

                                                               ………………………………………………. Podpis rodzica / prawnego opiekuna 
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6. Informacja o poziomie umiejętności tenisowych 

                                                                    (Odpowiednie podkreślid) 

 Początkujący (grający 0-1 rok) 

 Średnio zaawansowany (grający 2-3 lata) 

 Zawansowany (grający dłużej niż 3 lata) 

 Zawodnik uczestniczący w turniejach PZT 

 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art.29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”. 

    * Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zawartych w „FORMULARZU 

ZGŁOSZENIOWYM” w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji dotyczącej „Wakacji z rakietą 

2022”.  

 Ta    Tak 

   * Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku uczestnika w celu promocji „Wakacji z rakietą 2022” 

(zdjęcia, plakaty, facebook, strona internetowa klubu KT ARKA). 

T       Tak 

Ni     Nie 

Na podstawia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452) oraz art. 6 ust.1 pkt a i c „RODO”. 

    * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby 

niezbędne do zapewnienia bezpieczeostwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku. Przyjmuję do 

wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Klub Tenisowy ARKA w Gdyni (ul. Ejsmonda 3, 81-

409 Gdynia). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich 

zostały zebrane. 

         Tak 

                                                           ………………………………………………. Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

* Zgłoszenie dziecka w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa 

 

…………………………………………………………                                           .…………………………………………………………..                                                      

Podpis rodzica / prawnego opiekuna                                                                    Organizator 


