KARTA ZGŁOSZENIA
Ogólnopolski Zlot Krajoznawców - Lublin 20-22.08.2021 r.
Imię i nazwisko
Adres z kodem
PESEL

e-mail
Rodzaj uprawnień
kadry PTTK

Telefon

Nr leg. PTTK z opłaconą
składką za 2021r.
Prosimy o podanie daty i
przybliżonej godziny
wyjazdu

Oddział PTTK
Prosimy o podanie daty
i przybliżonej godziny
przyjazdu na zlot

INFORMACJE ZLOTOWE: (proszę wyraźnie zaznaczyć lub zakreślić właściwe pole)
koszulka zlotowa damska

S

M

L

XL

XXL

koszulka zlotowa męska

S

M

L

XL

XXL

OPŁATA NA RZECZ ORGANIZACJI ZLOTU
Dotyczy

Wysokość wpłaty

Wpisowe na Zlot (pokój 1-osobowy)
Wpisowe na Zlot (pokój 2-osobowy, - proponowany współlokator:

580 zł
500 zł

WPŁATY DODATKOWE – (proszę wyraźnie zaznaczyć lub zakreślić właściwe pole)
nocleg 18/19.08 (środa/czwartek)

90 zł – pokój 1-osobowy
50 zł – pokój 2-osobowy

zł

tak

nie

nocleg 19/20.08 (czwartek/piątek)

90 zł – pokój 1-osobowy
50 zł – pokój 2-osobowy

zł

tak

nie

kolacja 18.08 (środa) - cena przy zam. przez min.20 osób

20 zł

zł

tak

nie

śniadanie 19.08 (czwartek)

15 zł

zł

tak

nie

kolacja 19.08 (czwartek) - cena przy zam. przez min.20 osób

20 zł

zł

tak

nie

śniadanie 20.08 (piątek)

15 zł

zł

tak

nie

obiad 20.08 (piątek)

20 zł

zł

tak

nie

wycieczka przedzlotowa (w tym obiad i kolacja) - 19.08 (czwartek) 155 zł

zł

tak

nie

dodatkowa koszulka D (damska). M (męska), rozmiar: S, M, L, XL, XXL
25 zł

zł

tak

nie

x 23 zł

zł

tak

nie

dodatkowy pakiet (znaczek, koszulka (D (damska). M (męska), rozmiar:
S, M, L, XL, XXL), materiały krajoznawcze)
80 zł

zł

tak

nie

dodatkowy znaczek Zlotu

ilość sztuk

kupuję odznakę:
Odznaka Krajoznawcza Konstytucji 3 Maja

20 zł

zł

tak

nie

Odznaka Krajoznawcza 450-lecia Unii Lubelskiej

20 zł

zł

tak

nie

Odznaka Krajoznawcza „Miejsca kultu Jana Pawła II”

18 zł

zł

tak

nie

Odznaka Krajoznawcza „Znam Lublin” w stopniu brązowym

16 zł

zł

tak

nie

Odznaka Krajoznawcza Województwa Lubelskiego „Wędrowiec
Lubelski” w stopniu brązowym

12 zł

zł

tak

nie

Razem (suma wpłat dodatkowych)

zł

Należność
(opłata
zlotowa
+
wpłaty
dodatkowe)
w
wysokości
…………….……..
zł
przesłałem/łam na konto Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie: nr 38 1240 2382 1111 0000 3895 8430,

prowadzone w PEKAO S.A. III O/ Lublin, z dopiskiem w tytule wpłaty/przelewu: „OZK 2021” oraz
Imieniem i Nazwiskiem uczestnika.
W załączeniu przekazuję kopię dowodu wpłaty/przelewu.

……………………………………

……………………………………

Miejscowość, data

Podpis

SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19
Aktualny stan prawny (czerwiec 2021 r.) na dzień dzisiejszy nie pozwala zorganizować ani brać udziału w
żadnym spotkaniu, zebraniu niezależnie od |ego charakteru, większym niż 150 osób. Do liczby tej NIE wlicza
się osób zaszczepionych. Organizator zlotu zastrzega sobie prawo weryfikacji certyfikatu szczepienia.
Jestem zaszczepiony/a lub będę w pełni zaszczepiony/a do dnia rozpoczęcia imprezy

Nie będę w pełni zaszczepiony/a
POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I ZGODY:
Jestem osobą o ograniczonych możliwościach ruchowych
Moim opiekunem podczas trwania zlotu będzie inny uczestnik.
Proszę podać imię i nazwisko opiekuna:
1. Oświadczam, ze jest mi znana treść Regulaminu Zlotu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

…………………………………
Podpis

2. Zapoznałem/łam się z załącznikiem do Karty Zgłoszenia pod tytułem: „Klauzula informacyjna o
przetwarzaniu danych osobowych” i akceptuję jego treść.

…………………………………
Podpis

3. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w mediach i na stronach internetowych
Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie oraz Zarządu Głównego PTTK w Warszawie w celach informacyjnych,
reklamowych, promocyjnych Ogólnopolskiego Zlotu Krajoznawców 2021 (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych) oraz zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska oraz miejscowości
zamieszkania na liście uczestników na stronie internetowej Zlotu.

……………………………………

……………………………………

Miejscowość, data

Podpis

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(RODO),informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PTTK Oddział Miejski w Lublinie
im. Aleksandra Janowskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 8, kod pocztowy 20-111 Lublin,
adres e-mail: pttklublin@wp.pl, telefon: 81-532-49-42 reprezentowany przez Prezesa Oddziału.
2. W świetle obowiązujących przepisów Administrator nie jest zobowiązany wyznaczać
Inspektora Ochrony Danych, w szczególności z uwagi na to, że charakter, zakres i cele
działalności PTTK Oddziału Miejskiego im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie na małą skalę
nie wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)RODO w związku
z udzieloną zgodą, a także na podstawie art.6 ust. 1 lit. f)RODO, w oparciu o niezbędność
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rozliczenia
Ogólnopolskiego Zlotu Krajoznawców.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym,
a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich
przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane

