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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  

REKREACYJNEJ GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ 

  

INFORMACJA ORGANIZATORA ZAJĘĆ  

1. Organizator: LA PASSIONE Anita Fabicka, 51-180 Wrocław, ul. Tymiankowa 7C/1, NIP 727-241-55-00, REGON 100132840.  

2. Rodzaj zajęć: rekreacyjna gimnastyka artystyczna.  

3. Adres zajęć: Łódź: Swimm House, dawny OSiR Angelica, ul. Rzgowska 17a/ Wrocław, WAB, Pl. Orląt Lwowskich 2/ 

Wrocław, SP 84, ul. Górnickiego 20 

4. Warunki przystąpienia do zajęć: dobry ogólny stan zdrowia oraz zakup jednolitego zestawu gimnastycznego.  

5. Termin zajęć: rok szkolny _______/_______. dzień tygodnia: _______________, godz. ______________ 

6. Forma płatności: przelew na konto Alior Bank 04 2490 0005 0000 4500 5764 3623,  

    tytułem: Opłata za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej za m-c…., imię i nazwisko dziecka.  

  

WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA   

1. Imię i nazwisko dziecka: .......................................................................................................................  

 2. Numer PESEL Dziecka: ...................................... Data urodzenia: ....................................................... 

 3. Wzrost Dziecka: ………….cm.         Długość stopy: ……………cm.  

 4. Telefon kontaktowy: .............................................................................................................................  

 5. Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 6. Dane do faktury: imię i nazwisko Rodzica: ..…………………………………………………………………………………….. 

 adres zamieszkania: kod poczt. i miasto:..…………………………………………….................................................. 

       ulica, nr domu/mieszkania………………………….....………………….………………………………… 

 

 ..............................................................................................................  
Data, podpis Rodzica/Opiekuna  

• Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję postanowienia Regulaminu zajęć rekreacyjnej gimnastyki artystycznej  

z LA PASSIONE Anita Fabicka, w szczególności z RODO. Regulamin jest dostępny na: www.la-passione.pl. 

• Oświadczam, że moje Dziecko posiada ubezpieczenie NNW oraz nie występują przeciwwskazania medyczne do udziału  

w zajęciach rekreacyjnej gimnastyki artystycznej. 

• Wyrażam zgodę na opatrywanie powierzchownych ran powstałych u mojego Dziecka podczas zajęć, tj. stłuczenia, 

otarcia, itp. 

• Wyrażam zgodę na asekurowanie mojego Dziecka podczas wykonywania elementów akrobatycznych przez instruktora 

prowadzącego zajęcia. 

• Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrań video podczas zajęć oraz na ich bezterminowe i nieodpłatne 

publikowanie na stronie LA PASSIONE w celu dokumentowania i promowania zajęć rekreacyjnej gimnastyki 

artystycznej.  

• Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LA PASSIONE Anita Fabicka  

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tymiankowa 7C/1, jako administratora (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie 

Danych Osobowych Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926), w celach kontaktu i przekazywania aktualnych informacji dot. 

płatności i przebiegu zajęć. Dane wykorzystywane są wyłącznie do wystawienia dokumentów księgowych oraz przesłani 

ich w wersji elektronicznej na podany adres mailowy. Dane nie są gromadzone w postaci bazy danych i nie mają do nich 

dostępu osoby trzecie.  

..............................................................................................................  

Data, podpis Rodzica/Opiekuna 


