
…………………………………….. 
(miejscowość, data) 

DEKLARACJA 

Ja, …………………………………………………………, zamieszkały/a w ………………………………………………., przy ulicy 

……………………………………..…………………., legitymujący/a się dowodem osobistym o numerze 

………………………….……………, deklaruję udział/udział mojego dziecka  ……………………………………………………………. 

w letnim obozie taneczno-akrobatycznym Grow Camp, który odbędzie się w terminie 07.07.2020 r. - 

17.07.2020 r. w Ośrodku Wczasowo-Szkoleniowym Bęsia w regionie Pojezierza Mazurskiego (Bęsia 21, 11-

311 Kolno).  

Jednocześnie zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 1950 zł za w/w obóz do dnia 31.05.2020 r.  

Gwarancją miejsca jest wpłata pierwszej raty w wysokości 750 zł do 22.01.2020 r. 
 

Zostałem/am poinformowany/a o możliwości płatności ratalnej tj.:  

 I rata w wysokości 750 zł płatna do 22.01.2020 r. (bezzwrotny zadatek) 

 II rata w wysokości 600 zł płatna do 31.03.2020 r.  

 III rata w wysokości 600 zł płatna do 31.05.2020 r. 

Opłaty za obóz prosimy realizować w formie przelewu na poniższy numer konta: 

Odbiorca: GROW BRAND Piotr Chojnacki 

Nr konta (mBank): 81 1140 2004 0000 3702 7934 5273 

Nie przyjmujemy płatności za obóz w formie gotówkowej. 

W tytule przelewu należy podać: 

Imię i nazwisko dziecka wraz z dopiskiem: Grow Camp rata I lub rata II lub rata III np.: 
„Kasia Kowalska, Grow Camp, Rata I” 

…………………………………………………….. 
(data i podpis pełnoletniego uczestnika albo rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Piotr Chojnacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grow Brand 
Piotr Chojnacki (Łomianki, ul. Żywiczna 16a, 05-092, tel.: +48 733-788-181, adres e-mail: kontakt@growacademy.pl, NIP: 7010114312, 
REGON: 369916983). Wypełnienie deklaracji jest akceptacją warunków Regulaminu obozu, dostępnego na stronie 
www.growacademy.pl/wp-content/uploads/2019/12/GROW_CAMP_2020_REGULAMIN.pdf. Dane osobowe są przetwarzane na 
podstawie przepisów prawa i w celach w nich określonych, takich jak: zapis na obóz i kontakt z Państwem, realizacja oferowanych usług, 
cele księgowo-podatkowe oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celach marketingowo-handlowych i profilowania, do czasu 
ustania celu dla którego zostały zebrane, spełnienia obowiązków nałożonych prawem albo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, 
w zależności co nastąpi pierwsze. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Osoba 
podająca swoje dane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej 
cofnięciem. Osoba, której dane są przetwarzane, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych). Ja niżej podpisany/a zostałem poinformowany o przetwarzaniu podanych przeze mnie danych osobowych i 
wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. 

              …………………………………………………….. 
(data i podpis pełnoletniego uczestnika albo rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 
       Wyrażam zgodę             Nie wyrażam zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania 
informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących oraz 
telefonicznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz w celu profilowania.  

              …………………………………………………….. 
(data i podpis pełnoletniego uczestnika albo rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 


