SAMORZĄDOWY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W NOWEJ DĘBIE
ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba, tel./fax (15) 855 54 16, (15) 846 00 30
e-mail: sosir@nowadeba.pl; Internet: www.sportnowadeba.pl

FORMULARZ REZERWACJI WYPOCZYNKU
RODZINNEGO (pełny pobyt) III TURNUS 30.07.2022-14.08.2022
I. INFORMACJE ORGANIZATORA WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku - obóz pod namiotami
2. Adres: Obóz Piaski-Leśniczówka, ul. Słoneczna , 82-120 Krynica Morska,

II. DATA REZERWACJI: od dnia 30.07.2022 r. do dnia 14.08.2022 r.*
*Doba trwa od godziny 1300 w dzień przyjazdu (pierwszy posiłek to obiad) do godz. 1000 rano w dniu
wyjazdu (obejmuje śniadanie).

Nowa Dęba, ……………………………

III. DANE UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU:
Lp.

NAZWISKO

IMIĘ

Zapoznałem/am się z ofertą turnusu obejmującą:
- wakacyjny wypoczynek nad morzem w miejscowości Piaski/Leśniczówka: (6 km od Krynicy
Morskiej, 300 m od morza, w okolicy czystej i niezatłoczonej plaży),
- nocleg pod namiotem*,
- całodzienne wyżywienie**,
- przejazd autokarem,
- ubezpieczenie NNW.
Szczegółowe zasady oferty:
*Zakwaterowanie dla rodzin w namiotach „wojskowych” typ NS (tzw. Beczka); Osoby samotne
zostaną zakwaterowane w mniejszych namiotach harcerskich.
**Na obozowisku obowiązują zasady zbiorowego żywienia - nie przewidujemy specjalnego menu dla
osób preferujących dania wegetariańskie, specjalnych dań dietetycznych itp.
Cena za wypoczynek jest stała i obejmuje przejazd busem lub autokarem, zakwaterowanie,
wyżywienie i NNW. Cena nie podlega pomniejszeniu z tytułu nieskorzystania z pełnej oferty.
Uwaga: Na terenie obozowiska obowiązuje zakaz przebywania zwierząt domowych.

DATA URODZENIA

(data)

…………….……………………………………
(podpis pełnoletniego członka uprawnionego do reprezentowania rodziny)

V. DANE DO FAKTURY (nieobowiązkowe – wypełnia płatnik, który chce otrzymać fakturę za pobyt)
Imię i nazwisko Odbiorcy: _______________________________________________
Adres:________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(ulica, miejscowość, kod pocztowy)

Załącznik do FORMULARZA REZERWACJI WYPOCZYNKU RODZINNEGO
dla rodzin uprawnionych do zniżki
Oświadczenie

Kontakt – telefon: ______________________
IV. OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku wg następujących stawek:
a/ 1750,00 zł/osobę - dorośli oraz dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia (rocznik 2011 i starsi);
b/ 1300,00 zł/osobę - dzieci 7 - 10 lat (rocznik 2012-2015);
c/ 1050,00 zł/osobę - dzieci 4 - 6 lat (rocznik 2016-2018);
d/ 550,00 zł/osobę - dzieci do 3 lat (rocznik 2019-2022).
przelewem na konto bankowe Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 5,
39-460 Nowa Dęba, nr konta: 06 1240 2744 1111 0010 7170 6426, Bank Pekao S.A. I
O/Tarnobrzeg w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia wolnego terminu przez Organizatora,
nie później niż do 22.07.2022r. (w tytule przelewu wpisać – „pobyt PIASKI, termin rezerwacji
od…….do……., nazwisko uczestnika”).
Brak wpłaty jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.
Dopuszcza się możliwość zmiany terminu rezerwacji w przypadku posiadania wolnych
terminów.

Oświadczam, że mój:
- syn/córka …………………………..………... (imię i nazwisko) urodzony/a ..…….….………… (data
urodzenia) jest uprawniony/a do zniżki opłaty za pobyt na obozie pod namiotami w Piaskach::

a/ 1300,00 zł/osobę - dzieci 7 - 10 lat (rocznik 2012-2015);
b/ 1050,00 zł/osobę - dzieci 4 - 6 lat (rocznik 2016-2018);
c/ 550,00 zł/osobę - dzieci do 3 lat (rocznik 2019-2022).
- syn/córka …………………………..………... (imię i nazwisko) urodzony/a ..…….….………….. (data
urodzenia) jest uprawniony/a do zniżki opłaty za pobyt na obozie pod namiotami w Piaskach:

a/ 1300,00 zł/osobę - dzieci 7 - 10 lat (rocznik 2012-2015);
b/ 1050,00 zł/osobę - dzieci 4 - 6 lat (rocznik 2016-2018);
c/ 550,00 zł/osobę - dzieci do 3 lat (rocznik 2019-2022).
- syn/córka …………………………..………... (imię i nazwisko) urodzony/a ..…….….…………..… (data
urodzenia) jest uprawniony/a do zniżki opłaty za pobyt na obozie pod namiotami w Piaskach:

a/ 1300,00 zł/osobę - dzieci 7 - 10 lat (rocznik 2012-2015);
b/ 1050,00
- zł/osobę - dzieci 4 - 6 lat (rocznik 2016-2018);
c/ 550,00 zł/osobę - dzieci do 3 lat (rocznik 2019-2022).

………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenia uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rezerwacji wypoczynku
danych osobowych przez Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie,
ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba, w celu realizacji wypoczynku w Piaskach.
data ………………………, podpis uczestnika - ……………………………………….
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (właściwe zaznaczyć) na utrwalanie
wizerunku mojego oraz mojej rodziny w postaci dokumentacji fotograficznej, z której
wybrane fotografie zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora,
dostępnej pod adresem www.sportnowadeba.pl i będą na niej udostępnione przez okres
funkcjonowania ww. strony, jak również mogą zostać przesłane do lokalnych portali
internetowych, np.: www.nowadeba.pl dla celów promocji wypoczynku w Piaskach.
data ………………………, podpis uczestnika - ……………………………………

Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Sportu
i Rekreacji reprezentowany przez Dyrektora, adres: ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa
Dęba, nr tel.: +48 15 855 54 16, adres e-mail: sosir@nowadeba.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3,
39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 26 71, adres e-mail: iod@nowadeba.pl.
3. Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym do rezerwacji wypoczynku na
obozowisku w Piaskach k. Krynicy Morskiej i realizacji tej rezerwacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO (złożenie wypełnionego i podpisanego formularza rezerwacji stanowi
zawarcie umowy).
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych osobowych,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie zgody (w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
7. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do dokonania rezerwacji
wypoczynku w Piaskach k. Krynicy Morskiej.
data …………………………, czytelny podpis - ……………………………………..

