
 

 

PARK TRAMPOLIN TRAMP KLUB ul. Boh. Warszawy 30 (G.H. NOVA), 78-400 Szczecinek 

www.trampklub.pl                biuro@trampklub.pl               tel. 511 371 502 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA DZIECKA 

NA KORZYSTANIE Z PARKU TRAMPOLIN TRAMP KLUB W SZCZECINKU, UL. BOH. WARSZAWY 30, 78-400 

SZCZECINEK 

__________________________________________________________________________________________ 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna  

__________________________________________________________________________________________ 

numer telefonu  

OŚWIADCZENIE  

__________________________________________________________________________________________ 

imię i nazwisko dziecka  

__________________________________________________________________________________________ 

data urodzenia dziecka  

Niniejszym wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w dziecko z wszelkich atrakcji Parku Trampolin TRAMP 

KLUB w Szczecinku.  Jednocześnie oświadczam, że:  

1. nie ma żadnych przeciwwskazao  zdrowotnych do korzystania przez w/w dziecko ze wszystkich atrakcji Parku 

Trampolin TRAMP KLUB w Szczecinku; 

 2. zapoznałam/em się i akceptuję treśd Regulaminu  Parku Trampolin TRAMP KLUB w Szczecinku i 

zapoznałam/em w/w dziecko z treścią tego Regulaminu.  

3. jestem świadomy/a i akceptuję fakt możliwości powstania urazów w czasie korzystania z atrakcji Parku 

Trampolin TRAMP KLUB oraz oświadczam, że w przypadku ich zaistnienia nie będę wnosił(a) żadnych roszczeo 

od właściciela i pracowników  Parku Trampolin TRAMP KLUB. 

Pouczenie: Niniejsza zgoda jest składana na czas nieokreślony. Osoba uprawniona może w każdym czasie 

odwoład udzieloną zgodę z zachowaniem formy pisemnej, poprzez jej dostarczenie osobiście do siedziby Parku 

Trampolin TRAMP KLUB, ul. Boh. Warszawy 30, 78-400 Szczecinek  

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)(zwanego dalej RODO) informujemy, że administratorem 

danych osobowych jest FIRMA EKA-BUD Andrzej Skrzyoski, ul. Połczyoska 1A/3, 78-400 Szczecinek , NIP 6731336203. Dane osobowe 

wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji umowy. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich 

poprawienia. Podstawę prawną w zakresie przetwarzania danych niezbędnych do realizacji umowy, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b , f  

RODO. 

 

___________________________________________________________  

data i podpis 

Skąd się o nas dowiedziałaś/eś? 

 Strona internetowa  Facebook  Ulotka 

      

 Urodziny w parku  Od znajomych  Reklama zewnętrzna 

      

 Artykuł w internecie  Wejście grupowe  Inne -.................................................................. 

 


