
RODZAJ WYJAZDU:  

TERMIN WYJAZDU:  

WINDSURFINGOWY

POKÓJ

imię: nazwisko:

adres zamieszkania:

data urodzenia: PESEL:

e-mail: nr telefonu:

WŁASNE

KITESURFINGOWY

MIEJSCOWOŚĆ: EASY SURF CHAŁUPY - KEMPING SOLAR

RODZAJ ZAKWATEROWANIA:  

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA:  

Deklaruję się do pokrycia kosztów w kwocie  zgodnie z przedstawioną mi ofertą. 

Oświadczam również, że moje dziecko nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do uprawiania sportów 

wodnych na poziomie rekreacyjnym.

ZASADY ZAPISÓW:
• Organizatorem obozów młodzieżowych i dziecięcych dostępnych na stronie easy-surfcenter.pl/obozy jest MUNUM SP. Z O. O. 
• Podstawą wpisania na listę uczestników obozu jest dokładne wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie zaliczki przelewem w kwocie 500 zł na konto 

biura: mBank 08 1140 2004 0000 3202 7828 4100 lub gotówką osobiście. 
• Wypełnioną i podpisaną ZGŁOSZENIE – UMOWĘ oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać e-mailem na adres obozy@easy-surf.com lub pocztą tradycyjną 

na adres biura
• Integralną częścią ZGŁOSZENIA – UMOWY jest Regulamin obowiązujący na obozach organizowanych przez MUNUM Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MUNUM Sp. z o.o.jako administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie praw osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwanego „RODO”.

Organizator obozów EASY SURF  
MUNUM Sp. z o.o. 
62-040 Puszczykowo, ul. Urocza 7 
tel. +48 697 695 723 | obozy@easy-surf.com EASY-SURFCENTER.PL/OBOZY

Oferta dostępna na:

Data i podpis rodzica (opiekuna)

UMOWA NR:

Zgłoszenie - UMOWA

mailto:obozy%40easy-surf.com?subject=Zg%C5%82oszenie%20Cha%C5%82upy%202022
mailto:obozy%40easy-surf.com?subject=Zg%C5%82oszenie%20Cha%C5%82upy%202022
http://EASY-SURFCENTER.PL/OBOZY
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