
Warszawskie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Rekreacji  
      “FOLWARK BRÓDNO”  

 
 

          PÓŁKOLONIE JEŹDZIECKIE  
ZIMA 2020 

  
                                              Formularz zgłoszeniowy  

  
1. Nazwa imprezy: Zimowe Półkolonie Jeździeckie 

2. Adres: Folwark Bródno, ul. Św. Wincentego 92,  03- 291 Warszawa 

3. Termin: ………………………………………… 

4. Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………… 

5. PESEL: ……………………………………………………………………………………….... 

6. Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

7. Umiejętności jeździeckie dziecka: …………………………………………………………….. 

8. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna: ............................................................................................ 

9. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………... 

10.  Adres email: ………………………………………………………………………………… 

11. Telefon kontaktowy do organizatora: 519 052 512 

12. Całkowity koszt:              1400,00 zł (za 2 tygodnie)                           800,00 zł (za 1 tydzień)* 

13. Zadatek w wysokości 300,00 zł należy wpłacić w przeciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego               

i potwierdzeniu miejsca rezerwacji miejsca. Pozostałej wpłaty należy dokonać najpóźniej 7 dni przed             

rozpoczęciem turnusu.  

14. Faktury wystawiamy na życzenie klienta zgłoszone nie później niż 7 dni po zakończonym turnusie 

15. Kartę kwalifikacyjna uczestnika należy dostarczyć nie pozniej niz 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.             

Prosimy zwrocic szczegolna uwage na alergie dzieci i informacje o przyjmowanych lekach oraz braku              

przeciwwskazań do nauki jazdy konnej. 

16. Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia podczas pobytu, jak również jego skrócenie nie powoduje           

zwrot kosztów. Świadczenia zawarte w pakiecie stanowią integralną całość i nie ma możliwości dokonania              

osobnej ich wyceny. 

17. Uczestnik półkolonii objęty jest ubezpieczeniem. 

18. Wyrażam / nie wyrażam* zgody na robienie zdjęć podczas półkolonii oraz na wykorzystanie ich przez               

firmę ,,PGR Bródno” Sp. z o.o. w celach marketingowych.  

19. Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ,,PGR Bródno” Sp. z o.o. z              

siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 92.  
 

* niepotrzebne skreślić  



  

20. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz z regulaminem Półkolonii Jeździeckich            

organizowanych przez ,,PGR Bródno” Sp. z o. o. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich               

danych osobowych w niniejszym formularzu do celów związanych ze świadczeniem usług przez ,,PGR             

Bródno” Sp. z o. o., a także do celów statystycznych i marketingowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie                

danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia           

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o                

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)). 

 

 

 

  ……………………….    ………...…………………   ………………………….  
      miejscowość i data     podpis rodzica/opiekuna                   podpis organizatora 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klauzula informacyjna  
 
 

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest : ,,PGR Bródno” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie 03- 291, ul. Sw. Wincentego 92. 
Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail : sekretariat@pgrbrodno.pl  
 

1. Pana/Pani dane przetwarzane będą dla celów poprawnego wpisania dziecka na listę uczestników 
Półkolonii Jeździeckich  na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.  

 
2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym obsługę informatyczną dla 

Administratora Danych.  
 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 15 miesięcy od dnia wypełnienia 
formularza kontaktowego.  
 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w warunkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje 
Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Państwa żądania mogą 
być kierowane na wskazany wyżej adres e-mail lub składane osobiście u Administratora pod 
wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. 
 

5. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody. Wniosek o cofnięcie 
zgody należy przesyłać na wskazany wyżej adres mailowy lub złożone osobiście pod wskazanym 
wyżej adresem korespondencyjnym.  
 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak podania danych 
osobowych uniemożliwi wpisanie dziecka na listę uczestników półkolonii.  
 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych. 
  

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji 
międzynarodowych i/ wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane 
zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały 
profilowaniu. 


