REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ „POLSAILING”
§1
Słownik pojęć
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1.

„Programie” należy przez to rozumieć projekt pn. „POLSailing” realizowany przez Polski Związek
Żeglarski w okresie od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., współfinansowanym
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2.

„Partnerach” należy przez to rozumieć instytucje wspierające i współfinansujące program.

3.

„Koordynatorze Programu” należy przez to rozumieć pracownika Polskiego Związku Żeglarskiego
wykonującego zadania związane z koordynacją realizacji Programu oraz jego zarządzaniem.

4.

„Koordynatorze regionalnym” należy przez to rozumieć osobę, która koordynuje, zarządza oraz
nadzoruje Program w danym regionie.

5.

„Kandydacie” należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału
w Programie na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

6.

„Uczestniku” należy przez to rozumieć kandydata, który po spełnieniu wszystkich wymogów
określonych w niniejszym Regulaminie został dopuszczony do udziału w Programie.

7.

„Zajęciach” należy przez to rozumieć zajęcia prowadzone w ramach Programu w miejscach
wyznaczonych przez Koordynatora Regionalnego. Program przewiduje pięć bloków po trzy
godziny zajęć dla każdego Uczestnika oraz dodatkowo otwarte warsztaty edukacji żeglarskiej
i zajęcia aktywizacyjne przeprowadzone jesienią w szkołach i placówkach edukacyjnych.

8.

„Instruktorze” należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia realizowane w ramach
Programu.
§2
Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Kandydatów do Programu oraz warunki
uczestnictwa w zajęciach w ramach Programu.
2. Biuro Programu znajduje się w Polskim Związku Żeglarskim, adres: Al. Ks. J. Poniatowskiego 1,
03-901 Warszawa, tel. 022/541 63 63, adres e-mail: polsailing@pya.org.pl
Koordynatorzy regionalni:
-

Bolesławiec (OPTIMIST) – Jakub Jakubowski, tel. 698 228 671, adres e-mail:
boleslawiec@pya.org.pl
Częstochowa (OPTIMIST) - Jarosław Cieślak, tel. 502 272 349, adres e-mail:
czestochowa@pya.org.pl
Gdańsk (OPTIMIST) – Filip Kazuła, tel. 504 687 143, adres e-mail: gdanskopti@pya.org.pl
Gdańsk (WINDSURFING) – Jan Krzyżak, tel. 607 827 067, adres e-mail: gdansk@pya.org.pl
Giżycko (OPTIMIST) – Rafał Ciechanowicz, tel. 503 157 851, adres e-mail: gizycko@pya.org.pl

-

Kalisz (OPTIMIST i WINDSURFING) - Piotr Gulczyński, tel. 668 111 200, adres e-mail:
kalisz@pya.org.pl
Kielce (OPTIMIST) - Andrzej Kosmala, tel. 501 458 100, adres e-mail: kielce@pya.org.pl
Lublin (OPTIMIST) - Michał Rakowski, tel. 504 130 641, adres e-mail: lublin@pya.org.pl
Olsztyn (OPTIMIST) - Bartłomiej Michalczyk, tel. 697-026-609, adres e-mail: olsztyn@pya.org.pl
Poznań (WINDSURFING) -Piotr Jasiniak, tel. 501 518 505, adres e-mail: poznanwind@pya.org.pl
Sopot (WINDSURFING) - Daniel Lewandowski, tel. 58 555 72 00, adres e-mail: sopot@pya.org.pl
Sosnowiec (OPTIMIST) – Paweł Pełka, tel. 509 407 505, adres e-mail: zaglebie@pya.org.pl
Tarnobrzeg (OPTIMIST) - Janusz Bobula tel. 664 936 890, adres e-mail: tarnobrzeg@pya.org.pl
Toruń (OPTIMIST) - Marta Frydrychowicz tel. 606 646 229, adres e-mail: torun@pya.org.pl
Ustka (OPTIMIST) – Marek Czaban tel. 667 308 323, adres e-mail: ustka@pya.org.pl
Warszawa (OPTIMIST i WINDSURFING) – Sławomir Kalinowski, tel. 601 422 608, adres e-mail:
warszawa@pya.org.pl
Wrocław (Optimist) – Michał Pręcikowski, tel.501 635 915, adres e-mail: wrocław@pya.org.pl

3. Udział w Programie jest bezpłatny.
4. Uczestnikami programu mogą być wyłącznie dzieci, które nie brały wcześniej udziału
w zorganizowanym szkoleniu żeglarskim oraz w dniu rejestracji do programu nie są członkami
sekcji żeglarskich. Osoby biorące udział w Programie w latach poprzednich nie mogą ponownie
w nim uczestniczyć.
5. Koszt uczestnictwa w Programie ponosi Polski Związek Żeglarski oraz Partnerzy.
6. Celem Programu jest przeprowadzenie zajęć edukacji żeglarskiej dla dzieci i zaszczepienie pasji
do żeglarstwa, kształtowanie pozytywnych postaw oraz zachęcenie do rozpoczęcia żeglarskiej
przygody i kontynuowania jej po zakończeniu Programu w istniejących szkołach i klubach
żeglarskich.
7. Zajęcia odbywające się poza Programem w szkołach i klubach żeglarskich mogą być odpłatne.
8. W ramach Programu organizowane są zajęcia praktyczne, od lipca do listopada:
- zajęcia teoretyczne w formie spotkań moderowanych, warsztatów, gier terenowych,
itp.;
- zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe na lądzie;
- zajęcia praktyczne na wodzie, w formie nauki żeglarstwa;
- regionalne regaty dla uczestników Programu;
Zasady kwalifikacji na półkolonie określa oddzielny regulamin.
9. Rekrutacja do Programu rozpoczyna się od dnia 16 lipca 2018 r. i jest otwarta do wyczerpania
miejsc. Data rozpoczęcia zajęć została wyznaczona na 30 lipca 2018 roku.
10. Przewidywana łączna liczba Uczestników w roku 2018 wynosi 100 osób w każdym regionie.
Koordynator regionalny może zdecydować o przyjęciu większej liczby Uczestników jeśli zapewni
im komfort i bezpieczeństwo wymagane przez PZŻ.
11. Zajęcia będą prowadzone przez Koordynatora regionalnego i/lub wyznaczonych przez niego
Instruktorów.
12. Każdy Koordynator regionalny i Instruktor zobowiązany jest do prowadzenia zajęć zgodnie
z „Ramowym zakresem szkolenia projektu POLSailing” opartym na materiałach dostarczonych
przez Polski Związek Żeglarski.

13. Harmonogram zajęć ustalany jest przez Koordynatora regionalnego i zostanie podany ostatecznie
do wiadomości zakwalifikowanych uczestników przed rozpoczęciem zajęć.
14. Polski Związek Żeglarski posiada ubezpieczenie OC w ramach swojej działalności statutowej.
§3
Zasady i przebieg rekrutacji
1. Od dnia 16 lipca 2018 r. Zostanie uruchomiony system zgłoszeń na stronie internetowej
www.polsailing.pl Koordynator regionalny weryfikuje zgłoszenia, nawiązuje kontakt
z Kandydatami i przeprowadza rekrutację Uczestników do udziału w zajęciach Programu.
2. Za zorganizowanie i sprawny przebieg procesu rekrutacji odpowiada Koordynator regionalny.
3. Rekrutacja odbywa się następujący sposób:
Uczestnicy (100 osób) pochodzą z naboru otwartego polegającego na bezpośrednim zgłoszeniu
zainteresowanych poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej programu
oraz weryfikacji danych przez Koordynatora regionalnego.
4.

Rekrutacja dotycząca ust. 3 niniejszego paragrafu jest otwarta, a o zakwalifikowaniu do Programu
decyduje kolejność zgłoszeń. Koordynator regionalny może przeprowadzić w dowolnym
momencie Programu dodatkową rekrutację w sytuacji rezygnacji z udziału w nim któregokolwiek
z Uczestników.

5. Do udziału w Programie uprawnione są osoby, które spełniają następujące kryteria ogólne,
stanowiące jednocześnie kryteria kwalifikowalności:

6.

a.

dzieci z roczników 2008 – 2011 w przypadku edukacji Optimist oraz 2006-2009
w przypadku edukacji Windsurfing.

b.

Przed rozpoczęciem Programu rodzice/prawni opiekunowie wyrażają akceptację udziału
dzieci/podopiecznych w zajęciach Programu, poprzez wypełnienie i podpisanie
dokumentów wymienionych w ust. 6 niniejszego paragrafu,

c.

przed rozpoczęciem Programu rodzice/prawni opiekunowie Uczestnika dokonają
rejestracji dziecka na stronie internetowej Programu www.polsailing lub alternatywnie
www.pya.org.pl

d.

rodzice/ prawni opiekunowie wyposażą dziecko w ubezpieczenie NNW w kwocie
gwarantowanej ubezpieczenia 10.000,00 PLN z rozszerzeniem na wyczynowe uprawianie
sportu, spełniające wymagania Programu - szczegółowych informacji udziela Koordynator
regionalny dysponujący polisą spełniającą wszystkie kryteria poprzez PZŻ.

Rodzice/prawni opiekunowie Kandydatów zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem przed podpisaniem deklaracji udziału w Programie i złożenia wraz z tą deklaracją
(załącznik nr 1 do regulaminu) poprawnie wypełnionych następujących dokumentów:
a.

załącznika nr 1 „Kwestionariusz osobowy”,

b. załącznika nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby Programu.

7.

Złożenie deklaracji i dokumentów wymienionej w ust. 6 oznacza, że kandydat i jego
rodzic/opiekun prawny zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy
i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Złożenie przedmiotowej dokumentacji jest warunkiem
dopuszczenia dziecka do udziału w Programie.

8. Rekrutacja będzie się odbywać na podstawie kompletnie uzupełnionej i podpisanej dokumentacji
wymienionej w ust. 6 dostarczonej Koordynatorowi regionalnemu.
9. O zamknięciu rekrutacji decyduje Regionalny koordynator
10. W przypadku rezygnacji/wykluczenia Uczestnika, z udziału w zajęciach Programu na jego miejsce
zakwalifikowany jest pierwszy kandydat z listy rezerwowej
11. Rodzic/prawny opiekun Uczestnika, który rezygnuje z udziału w Programie, powinien
niezwłocznie złożyć Koordynatorowi regionalnemu załącznik nr 3 „Oświadczenie o rezygnacji
z udziału w Programie”.
§4
Obowiązki i uprawnienia uczestnika projektu.
1.

Uczestnik i/lub jego rodzic/prawny opiekun są zobowiązany do:

−

złożenia u Koordynatora regionalnego kompletnie wypełnionych dokumentów zgodnie z zapisem
§3 ust. 6,

−

wypełnienia warunków udziału w Programie określonych w § 3,

−

udostępnienia swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku
na potrzeby Programu,

−

wykonania badań lekarskich przed przystąpieniem do Programu,

−

systematycznego udziału w zajęciach Programu.

−

w przypadku rezygnacji, do poinformowania Koordynatora regionalnego oraz złożenia załącznika
nr 4.

2.

Uczestnik jest uprawniony do:

− bezpłatnego udziału we wskazanych zajęciach Programu w okresie od 30 lipca do 30 listopada
2018 r.

− bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych dostarczonych przez Koordynatora
regionalnego;

− korzystania ze sprzętu żeglarskiego dostarczonego przez Koordynatora regionalnego
w wyznaczonym przez niego zakresie;

− otrzymania bezpłatnych materiałów edukacyjnych i promocyjnych.
3.

W przypadku nieuzasadnionej względami zdrowotnymi lub losowymi nieobecności Uczestnika
na dwóch zajęciach Programu, może on zostać skreślony z listy uczestników decyzją Koordynatora
regionalnego. Gdy zaistnieje taka sytuacja rodzice / prawni opiekunowie dziecka zostaną o tym
powiadomieni na piśmie.

4.

Inne koszty związane z realizacją Programu niewymienione w § 4 ust. 2 (np. dojazd na zajęcia itp.)
pozostają po stronie Uczestnika.
§5
Sprawy organizacyjne / bezpieczeństwo

Zajęcia odbywają się wg. ustalonego harmonogramu. Odwołanie lub przeniesienie zajęć może nastąpić
po wcześniejszym powiadomieniu uczestników (minimum jedne zajęcia wcześniej) z wyjątkiem wypadków
losowych.
Uczestnik zobowiązuje się stosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).
Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany
do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach lub złożenia pisemnego oświadczenie o samodzielnym
powrocie do domu.
PZŻ, Koordynator regionalny i Instruktor nie zobowiązują się do pilnowania i przechowywania rzeczy
pozostawionych na korytarzach i w salach, w których odbywają się zajęcia i nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nieprzestrzegający regulaminu) Uczestnicy zostaną
skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
O zachowaniu uczestnika powiadomieni zostaną rodzice.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób.
§6
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Programu jest Polski Związek
Żeglarski z siedzibą pod adresem PGE Stadion Narodowy, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa,
adres e-mail: pyabiuro@pya.org.pl.
2.Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
3.W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
adres e-mail: iodo@pya.org.pl.
4.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu na podstawie zgody Uczestnika a także
w celach marketingowych.
2.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Programie.

3.Uczestnikom Programu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko uczestnika,
b. imię i nazwisko prawnego opiekuna,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu;
e. adresu zamieszkania,
f. imiona i nazwiska prawnych opiekunów.
6.Uczestnik Programu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także
w mediach) o przebiegu Programu.
7.Organizator oświadcza, iż dane uczestników Programu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8.Dane uczestników Programu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów
przewidzianych przepisami prawa.
9.Dane uczestników Programu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące
się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.
11. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§7
Postanowienia końcowe.
1.

Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania Programu.

2.

Regulamin udziału w Programie jest dostępny w biurze Programu, u Koordynatorów regionalnych
oraz na internetowej stronie Programu www.polsailing.pl lub alternatywnie www.pya.org.pl

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności
ustawy o ochronie danych osobowych.

4.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Polskiego Związku Żeglarskiego w oparciu
o stosowane dokumenty programowe znajdujące się na stronie PZŻ.

5.

Polski Związek Żeglarski zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia
dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji Programu lub
dokumentów programowych.

6.

Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:
−

Załącznik nr 1:

„Deklaracja uczestnictwa” i „Kwestionariusz osobowy”,

−

Załącznik nr 2:

„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku na potrzeby Programu”,

−

Załącznik nr 3:

„Oświadczenie

–

rezygnacja

z

udziału

w

Programie”,

Załącznik nr 1
Deklaracja uczestnictwa w Programie „POLSailing” oraz kwestionariusz osobowy uczestnika
DEKLARACJA UCZESTNICTWA
/Miejsce/:…….……………………., /dnia/: ..................................
Deklaruję uczestnictwo mojej córki (podopiecznej) / mojego syna (podopiecznego) w zajęciach Programu
edukacji żeglarskiej POLSailing w okresie od 30 lipca 2018 do 30 listopada 2018 r.
Imię i nazwisko dziecka:
…………………………………………………………………………………….
Data urodzenia dziecka:
……………………………………………………………………………………..
Miejsce zamieszkania:
……………………………………………………………………………………..
Imiona i nazwiska rodziców:
………………………………………………………………………………………
Telefony kontaktowe i e-mail:
-

Mama/ telefon: ………………………...………………., e-mail: ……………………………………………………….
Tata/ telefon: …………………………………………., e-mail: …………………………………………………………..
inny opiekun/ telefon: …………..……………………………., e-mail:………………….……………………………

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z zajęć:
-

imię, nazwisko:………………………………………………, telefon:……………………………………………………
imię, nazwisko:………………………………………………, telefon:……………………………………………………
imię, nazwisko:………………………………………………, telefon:……………………………………………………

Załącznik nr 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby Programu
POLSailing.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY PROGRAMU
W związku z przystąpieniem mojego dziecka/podopiecznego do Programu pn. „POLSailing” wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich i dziecka/podopiecznego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Programu jest Polski
Związek Żeglarski (pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu) z siedzibą pod adresem
PGE Stadion Narodowy, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, adres e-mail:
pyabiuro@pya.org.pl;
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, adres e-mail: iodo@pya.org.pl;
3. moje i dziecka/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia
wsparcia, realizacji Programu pn. „POLSailing”, ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach tegoż Programu, a także w celach promocyjnych Programu,
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu;
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego
w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez Polski Związek
Żeglarski akcjach i materiałach promocyjnych i / lub reklamach wyłącznie na potrzeby Programu
zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub
nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu
oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
12. Wyrażam/nie wyrażam* zgode na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek
Żeglarski w celach marketingowych oraz informowania drogą elektroniczną o wydarzeniach i
akcjach specjalnych związanych z działalnością PZŻ.

13. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Partnerów Polskiego
Związku Żeglarskiego w celach marketingowych oraz informowania drogą elektroniczną o
promocjach produktów i usług związanych z działalnością Partnerów PZŻ.

…..………………………………………
(Miejscowość i data)

……………………………………………….……….
(Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
Oświadczenie – rezygnacja z udziału w Programie „POLSailing”

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
Ja niżej podpisany ..................................................................................................................................
/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/
oświadczam, iż rezygnuję z uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego w Programie „POLFSailing”.

………………………………………………………………………………………………………....
/imię i nazwisko dziecka/

Przyczyną rezygnacji jest:

………………………………………………………………………………………………….....................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

…….…………………………………………………….…
/Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/

