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Stowarzyszenie TERRANOVA 

„Mój Pies i Ja w wodzie 2019” 

FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY (*) 

1. Część obowiązkowa – dane  

IMIĘ i NAZWISKO ............................................................................................................. ............ 

ADRES ............................................................................................................................................. 

TELEFON .......................................................................................................... ............................... 

E-MAIL ........................................................................................................................ .................... 

 

IMIĘ PSA RODOWODOWE*  

IMIĘ PSA – domowe*  

RASA*  

Proszę określić wzrost i wagę psa .  Waga ………. 

Wzrost w kłębie w cm ……………… 

PŁEĆ* PSA PIES/SUKA (termin planowanej cieczki) 

URODZONY*   

KOLOR   

NUMER RODOWODU   

NUMER CHIPA ALBO TATUAŻU  

MATKA   

OJCIEC   

HODOWCA  

WŁAŚCICIEL  

PRZEWODNIK PSA*  

CHARAKTER PSA (krótki opis jego 

tolerancyjności) 

 

ODBYTE SZKOLENIA PSA / 

ZDOBYTE CERTYFIKATY* 
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ZGŁASZAM PSA NA ZAJĘCIA PT I 

PW PODCZAS TRWANIA 

WARSZTATÓW 

PT + PW – POZIOM (ZAZNACZ WŁAŚCIWE): 

 KLASA SZCZENIĄT (6-12 M-CY) 

 KLASA MŁODZIEŻY (12-18 M-CY) 

 KLASA I (POWYŻEJ 15 M-CY) 

 KLASA II 

 KLASA III 

 KLASA IV 

 KLASA MISTRZÓW 

 KLASA WETERANÓW (POWYŻEJ 7 

LAT)(**) 

 *Informacje obowiązkowe 

2. Noclegi i inne uwagi (wypełnić jedynie w przypadku 

zgłoszenia pierwszego psa) 

Uczestnicy: 

IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………….. 

WIEK …………… 

IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………….. 

WIEK …………… 

IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………….. 

WIEK …………… 

IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………….. 

WIEK …………… 

Nocleg: 

Zaznaczyć 

właściwe: 

Rodzaj zakwaterowania Cennik 

   1 domek parterowy 4-osobowy – 

z pełnym węzłem sanitarnym, 

czajnikiem, lodówką, pościelą  

 150 zł/dobę; 

   1 domek jednopokojowy 4-osobowy 
– z pełnym węzłem sanitarnym, 

czajnikiem, lodówką, pościelą  

 45 zł/osobę; 

   1 domek piętrowy 4-osobowy 
(ZALECANE) – z pełnym węzłem 

sanitarnym, czajnikiem, lodówką, 

pościelą  

 150 zł/dobę; 

   1 domek 3-osobowy – z pełnym 

węzłem sanitarnym, czajnikiem, 

lodówką, pościelą  

 90 zł/dobę; 

   1 domek 2-osobowy – z pełnym 

węzłem sanitarnym, czajnikiem, 

lodówką, pościelą  

 80 zł/dobę; 
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   wyżywienie (ZALECANE!)  

 wyżywienie obejmuje śniadanie i 

dwudaniowy obiad 

 liczba osób ………  

 35 zł/osobę; 

   Szkolenie psa dla członków 

Stowarzyszenia Terranova (aby 

skorzystać ze zniżki trzeba posiadać do 

dnia płatności III raty (liczy się data 

księgowania) opłacone składki 

członkowskie coNAJMNIEJdo lipca 

2019 roku włącznie - zgodnie z 

uchwałą – nr Z 12/2014 z dnia 

24.11.2014 r.) (***) 

 400 zł/pierwszy pies 

 300 zł/ drugi pies 

 200 zł/ trzeci pies 

 100 zł/ każdy kolejny 

pies 

 0 zł/ pies weteran (**) 

   Szkolenie psa dla pozostałych osób 

niekwalifikujących się w p. powyżej 

(***) 

 500 zł/pierwszy pies 

 400 zł/każdy kolejny pies 

 100 zł /pies weteran (**) 

Oświadczam, że zapoznałem siebie i pozostałych zgłoszonych Uczestników   REGULAMINEM 
LETNICH WARSZTATÓW STOWARZYSZENIA TERRANOVA „Mój Pies i Ja w wodzie 2019” W OŚRODKU 

SKOWRONEK W MIEJSCOWOŚCI AUGUSTÓW i zobowiązujemy się go przestrzegać. 

Deklaruję niniejszym, że ponoszę wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez mojego psa I 

UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW KTÓRZY ŻE MNĄ PRZYJADĄ niezależnie od tego czy szkoda powstała 

podczas zajęć czy też poza nimi w czasie wolnym. 

Jestem świadomy a stanu zdrowia mojego i mojego psa i każdorazowo dopuszczam go do zajęć na własną 

odpowiedzialność. 

Nie będę kierował a do organizatorów i instruktorów żadnych roszczeń, w szczególności, gdy dojdzie 

do wypadku. 

Akceptuję, że wszystkie kwoty stanowiące opłatę za szkolenie psów oraz zaliczki za noclegi i wyżywienie są 

bezzwrotne nawet w przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, chyba, że uczestnik, który opłacił 

wszystkie koszty znajdzie na swoje miejsce innych uczestników. 

M.in. na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) udzielam nieodwołalnej, nieodpłatnej i bezterminowej zgody 

na rozpowszechnianie lub wykorzystanie mojego wizerunku (i zgłoszonych w niniejszym dokumencie 

uczestników) i wypowiedzi (wraz z imieniem i nazwiskiem jeśli uzna Stowarzyszenie Terranova (dalej ST) to 

za stosowne), utrwalonych na nagraniach filmowych, fotografiach cyfrowych lub analogowych (w zakresie 

samego wizerunku), wykonanych na potrzeby projektów Stowarzyszenia Terranova w ramach realizacji 

statutowych zadań, zarejestrowanych na zlecenie Stowarzyszenia Terranova na następujących warunkach: 

1. Zezwolenie obejmuje prawo do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie utrwalania, 
rozpowszechniania oraz wykorzystywania wizerunku i wypowiedzi na wszystkich znanych polach 
eksploatacji, w tym w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawem modyfikowania wizerunku i wypowiedzi dowolną 
techniką (w tym techniką cyfrową), a także dokonywanie wszelkich innych przeróbek, samodzielnie 
przez ST lub za pośrednictwem podmiotów trzecich działających na zlecenie ST – o ile nie będzie 
to stawiało osoby, której dotyczy wizerunek, oraz która jest autorem wypowiedzi w negatywnym 
świetle. 

2. Pola eksploatacji obejmują w szczególności:  
a) utrwalanie i/lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek 
nośniku), 

b) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej 
i/lub multimedialnej, 

c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych 
usług telekomunikacyjnych), 

d) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie, 
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e) wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najmem egzemplarzy, 
f) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji 

i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem 
satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń 
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych 
(w tym Internetu) itp., 

g) reemitowanie (w jakimkolwiek systemie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform 
cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, 
jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 

3. W związku z wykorzystaniem mojego wizerunku oraz wypowiedzi na zasadach określonych 
w niniejszym zezwoleniu, zobowiązuję się do niewykonywania przysługujących mi osobistych praw 
autorskich oraz wykonawczych, w tym prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania 
mojego wizerunku i wypowiedzi, a także prawa do wskazywania mnie, jako osoby, której dotyczy 
wykorzystywany wizerunek, a w szczególności oznaczania imienia i nazwiska (powyższe dotyczy 
również oznaczania mnie, jako autora wypowiedzi). 

4. Rozpowszechnianie oraz wykorzystanie mojego wizerunku i wypowiedzi nie wiąże się z obowiązkiem 
zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego 
tytułu. Oświadczam, że udzielenie powyższych praw i zgód na korzystanie z wizerunku i wypowiedzi 
następuje w zamian za możliwość mojego występu w projektach ST. 

5. Oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku i wypowiedzi na podstawie niniejszego zezwolenia 
nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej projektów ST (w tym także 
korespondencji mailowej) na adres podany w niniejszym dokumencie 

7. ST ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z mojego wizerunku i wypowiedzi w zakresie 
oraz na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Terranova z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Czereśniowa 33 02-457 Warszawa NIP 7792230161 e-mail  
terranova.nowofundland@gmail.com. 

2. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie ze zgłoszeniem na warsztaty pracy wodnej „Mój Pies i Ja w wodzie 2019 
na potrzeby projektów ST. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji warsztatów organizowanych przez 
Stowarzyszenie Terranova w okresie 17-25.08.2019 r. w tym korzystania z usług hotelowych 
w Ośrodku Wypoczynkowymi SKOWRONEK oraz organizacji certyfikacji pracy wodnej  (na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej 
RODO.)).  

4. Na potrzeby wskazane w pkt. 3 powyżej przetwarzane są następujące Pani/Pana dane osobowe : 
imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, wiek, numer telefonu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań 
wynikających z organizacji warsztatów oraz w celach archiwizacyjnych bezterminowo do czasu 
odwołania niniejszej zgody.  

6. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować 
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług (w tym 
biuro księgowe, Ośrodek Wypoczynkowy SKOWRONEK). 

8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w szczególności art. 6 ust. 1 pkt f) Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – tj. prawnie 
uzasadniony interes administratora tj. utrzymanie z Panią/Panem kontaktu w związku z organizacją 
nagrań/fotografii. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach 
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych. 

 żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych 
danych, 
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 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie 
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ze względu na Pani/Pana 
szczególną sytuację,  

 przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie 
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 

 złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są 
przetwarzane sprzecznie z prawem. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową realizacji umowy lub usługi polegającej na realizacji zakwaterowania warsztatów „Mój Pies 
i Ja w wodzie 2019”  

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Danych powinny 
być kierowane na adres: terranova.nowofundland@gmail.com. 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE -RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

adresu zamieszkania, poczty elektronicznej, numeru telefonu podanego i innych danych podanych w 

formularzu. 

  Podpis zgłaszającego: 

  ___________________ 

UWAGI 

Zgłoszenie należy wypełnić elektronicznie lub drukowanymi literami, wydrukować, podpisać 
i przesłać skanem na adres e-mail: dludzinska@gmail.com z dopiskiem w tytule ‘Mój Pies i Ja 
w wodzie 2019 – zgłoszenie”. 

Organizator oświadcza, że liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność opłaconych zgłoszeń. 
Organizator zastrzega, iż w przypadku nieopłacenia przez Uczestnika zgłoszenia w terminach 
płatności może po uprzednim poinformowaniu Uczestnika wypowiedzieć zgłoszenie zwracając 
dotychczas wpłacone z tytułu warsztatów opłaty Uczestnikowi poza zadatkiem (I rata).. 

Po otrzymaniu zgłoszenia organizator w ciągu 14 dni potwierdzi jego przyjęcie i przekaże rozliczenie 
z podziałem na płatności ratalne bez uwzględnienia zniżek. W przypadku dostarczenia 
Organizatorowi przez Członka Stowarzyszenia potwierdzenia dokonania płatności za składki 
(zgodnie z uchwałą – nr Z 12/2014 z dnia 24.11.2014 r.) Organizator przeliczy odpowiednio zniżkę 
i prześle informację Uczestnikowi. W przypadku niedostępności wybranego przez uczestnika domku 
Organizator poinformuje o tym Uczestnika i Uczestnik będzie miał wówczas prawo do zmiany 
wybranego w zgłoszeniu miejsca zakwaterowania w ciągu 2 dni od otrzymania takiej informacji 
od Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów lub części zajęć z przyczyn 
niezależnych od niego. 

Opłaty i zgłoszenia na certyfikacje oraz zawody odbywają się na miejscu warsztatów w gotówce. 

Organizatorzy w związku z małą ilością czasu polecają uczestnikom w czasie wolnym od zajęć 
ćwiczenia indywidualne. Zajęcia z pontonami/łódkami odbywać się będą jedynie podczas trwania 
zajęć z Organizatorami (zgodnie z harmonogramem), pozostały sprzęt wodny w każdej chwili można 
wypożyczyć po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorami. 

Wysokość opłaty za szkolenie psa dla osoby uczestniczącej w warsztatach w niepełnym terminie 
wynosi 65 PLN/ dzień szkolenia/psa. UWAŻAM ŻE NALEŻY PODNIEŚĆ DO 100. 

 (*) w przypadku zgłaszania większej ilości psów należy dla każdego psa odrębnie wypełnić część 
I zgłoszenia. 

 (**)Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Terranova nr 11 z 2010 r. psy 
zgłoszone do klasy weteranów które w dniu rozpoczęcia warsztatów mają ukończone 7 rok życia są 
zwolnione z opłaty za udział w zajęciach. 

(***) W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy kolejnego psa Organizator naliczy odpowiednią opłatę. 

mailto:dludzinska@gmail.com

