
KARTA ZGŁOSZENIA 

XXIII Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK „Ziemia Augustowska”  

Augustów, 10-12 maja 2019 r. 
 

DANE UCZESTNIKA ZLOTU 
 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

Nazwa macierzystego Koła, Klubu, Oddziału 

PTTK 
 

Numer legitymacji przewodnickiej  

W dn. 11.05.2019 wybieram wycieczkę: autokarową/kajakową 

Chcę być zakwaterowany(a) z osobą 

(osobami)* 
 

Zamawiam posiłki wegetariańskie**  

Zamawiam udział w wycieczce przedzlotowej 

na Suwalszczyznę w dn. 10.05.2019 

(dodatkowo płatna 50 zł) ** 

 

Zamawiam nocleg wstępny ze śniadaniem w 

dn. 9.05.2019 (+ 95 zł) ** 
 

Planuję udział w spacerze po Augustowie w 

dn. 10.05. (11:00-14:00) 
 

Dane do faktury (jeśli jest potrzebna):  

* W miarę możliwości organizacyjnych        ** Wpisać TAK lub NIE 

 

Dokonałam/em wpłaty za udział w Zlocie w kwocie: ……………………………. na konto organizatora 

(Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3, 15-002 Białystok, nr konta: 

81 1020 1332 0000 1902 0322 8202) w dn. …………………. 

 

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

(miejscowość, data)       (podpis osoby dokonującej zgłoszenia) 

   
 

Oświadczenie uczestnika XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego Przewodników PTTK 

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w celach związanych z udziałem w XXIII 

Ogólnopolskim Zlocie Nizinnym Przewodników PTTK. Ponadto oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą. Udzielenie zgody jest 

dobrowolne, jednak jej nieudzielenie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Zlocie. 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celach promocji XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego Przewodników PTTK. Udzielenie 

zgody jest dobrowolne, jednak jej nieudzielenie skutkować będzie brakiem możliwości umieszczenia zdjęć, na których występuje uczestnik w 

materiałach dotyczących Zlotu. 

 

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

                                   (miejscowość, data)                                                                         (imię i nazwisko i podpis  uczestnika) 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3, 15-002 Białystok.  

2. Dane osobowe przekazane w karcie zgłoszenie będą przetwarzane w celu realizacji programu Zlotu (rezerwacja świadczeń, rozliczenie, 

promocja) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych związanego z ustawą o rachunkowości. 

3. Odbiorcą danych osobowych jest Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3, 15-002 Białystok oraz 

podmioty prawnie upoważnione do dostępu do danych. 

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i dokonywania zmian. W dowolnym momencie uczestnik ma 

również prawo do ich wycofania w całości lub w dowolnej części. 


