
Organizator     Współorganizatorzy: 
   główny :     

                   
 
 
 
 

* - odpowiednie zakreślić 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

XI Obóz Integracyjno-Szkoleniowy Studentów Niepełnosprawnych w Sielpi 

21-31 sierpnia 2013 r. 
 

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

2. Adres stały: ............................................................................................................................................................. 

3. Adres w Krakowie: …….……………………………………………………..................................................................................... 

4. Data urodzenia: …………………………………………………………………… 5. Nr PESEL: ……………………………………………………….  

6. e-mail: …..……………………………………………………………………………… 7. Telefon: ……………………………………………………….. 

8. Jestem studentem * Tak (Uczelnia, rok, nr legitymacji)………………………………………...…………………………………… Nie 

9. Stopień i przyczyna niepełnosprawności: ………………………………………….…………………………………………………………….. 

10. Specjalne potrzeby ze względu na niepełnosprawność: …………………………………………………………………………………… 

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

11. Zamawiam koszulkę obozową w rozmiarze * S M L XL XXL  

12. Przyjazd i wyjazd autokarem z grupą: * Tak  / Nie  

13. Inne ważne informacje ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczenie uczestnika Obozu : 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Referat ds. ON FSiA 

AGH w Krakowie ACADEMICA i/lub współorganizatorów Obozu w celach niezbędnych do organizacji obozu zgodnie z Ustawą 

z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

Zapoznałem się, akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu XI Obozu Szkoleniowego Studentów 

Niepełnosprawnych w Sielpi 21-31.08.2013 r. stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej karty zgłoszeniowej. 

Jestem świadomy, iż w przypadku rezygnacji z Obozu wpłata uczestnika nie podlega zwrotowi. 

Zgadzam się na nieodpłatne przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Organizatorów Obozu do 

wszelkich działań informacyjno – szkoleniowych  oraz we wszystkich ogólnie dostępnych mediach i publikacjach. 

 

 

  ...............................................    ………............................. 
miejscowość, data             czytelny podpis 

Załączniki: 

1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawnych) 

2. Karta zdrowia uczestnika Obozu  

3. Podpisany regulamin XI Obozu Integracyjno – Szkoleniowego Studentów Niepełnosprawnych w Sielpi 21-31.08.2013 r. 
 

Adnotacja pracownika uczelni / organizacji  

 

Potwierdzam zgłoszenie Pana/i ………………………………….………………………. na XI Obóz Integracyjno – Szkoleniowy. 

 

  ...............................................    ………............................. 
miejscowość i data                                                                          Pieczątka i podpis 

 
 

Zapisy trwają do 30 czerwca 2013 r. Decyduje kolejność zgłoszeń!!! 

Potwierdzoną kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze ds. ON AGH, ul. Reymonta 17/10, 

Skan karty zdrowia należy wysłać na adres bon@agh.edu.pl 


