
 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W WAKACYJNYCH ZAJĘCIACH SZACHOWYCH 

LIPIEC/SIERPIEŃ od poniedziałku do piątku 11:30-17:00 

 

 

imię i nazwisko dziecka – uczestnika zajęć szachowych: ……………………………………………………. 

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

data urodzenia dziecka – uczestnika zajęć szachowych (rok/m-c/dzień) :……………………………………. 

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

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………………………… 

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

adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego:…………………………………………………………… 

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

telefon do rodzica/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………….. 

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

e-mail do rodzica/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………….. 

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

kategoria szachowa: …………………………………………………………………………………………… 

Informacje na temat zajęć: 

 

Zajęcia szachowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30-17:00 w Klubie 

Szachowym na ulicy Wita Stwosza 37-38 we Wrocławiu. Czas zajęć powinien być dostosowany do wieku i 

możliwości dziecka i skonsultowany z trenerem. Na zajęcia można uczęszczać każdego dnia trwania zajęć 

 

 Podstawowa cena zajęć Dzieci, które uczęszczały i 

opłaciły zajęcia w roku szkolnym 

2016/2017  

Jednorazowe zajęcia 20 zł 10 zł 

Tydzień zajęć 60 zł 40 zł 

Miesiąc zajęć 150 zł 120 zł 

Dwa miesiące zajęć 320 zł 200 zł 

 

 

Opłatę za zajęcia szachowe wnosimy na konto Klubu Szachowego Polonia Wrocław  

(lub gotówką w restauracji klubowej): 

 

ING Bank Śląski S.A. 91 1050 1575 1000 0023 5707 5312 (z dopiskiem: WAKACJE W POLONII - imię i 

nazwisko dziecka) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu przy  Al. Wiśniowej 47 moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego/będącego pod 

moją opieką dziecka wskazanych w niniejszej deklaracji, w celach związanych z uczestnictwem dziecka w 

zajęciach szachowych prowadzonych przez Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o. Jestem świadomy(a) 

dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych. Ponadto oświadczam, że zostałem(am) 

poinformowany(a) o prawie wglądu do tych danych oraz ich poprawiania, zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135). Zgoda na 

przetwarzanie moich danych osobowych obejmuje także przetwarzanie moich danych w przyszłości, o ile 

nie zmieni się cel przetwarzania tych danych.  

 

 

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

..…………………………………………… 

                  /data i miejscowość/                                                                                             /podpis rodzica/ 

 

 


