FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ w Krakowie
na Wakacyjny Kurs Języka i Kultury Polskiej LATO ODKRYWCÓW
Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami!
I.

TERMIN OBOZU: 13-24 lipca 2020 r.
▪ Organizator: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
▪ Forma nauczania: zdalna

II.

UCZESTNIK OBOZU

▪

Nazwisko:

|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|

▪

Imię:

|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|

▪

Płeć:

□ kobieta

▪
▪

Data i miejsce urodzenia: ………-…………-………… ………………………………….………….
dzień - miesiąc - rok
miasto i kraj
Obywatelstwo: …………………………………………………………………………………………....

▪

Kraj pochodzenia: ………………………………………………….……………………………………..

▪

Seria i numer paszportu: ………………………………………………………………………………….

▪

Data ważności paszportu: ……..……..……… kraj wydania: …………………………………………...
dzień - miesiąc - rok
Adres zamieszkania (stały):

□ mężczyzna

…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania):
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ................................................ Tel.: .......................................... Fax: .............................................
• Adres, na który powinniśmy przesłać dokumenty poświadczające ukończenie programu:
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
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III.

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
▪

Nazwisko matki:

|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|

▪

Imię matki:

|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|

Telefon:

□ komórkowy: ……………...………………………………………………..……

□ domowy: ….………………...…… □ służbowy: ….……………………………….…………...……
▪

E-mail: ………………………………..………………………………………………………..…………

▪

Nazwisko ojca:

|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|

▪

Imię ojca:

|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|

▪

Telefon:

□ komórkowy: ……………...………….…………………………………………………

□ domowy: ….………………...…… □ służbowy: ….………………...............................................…
▪

IV.
▪

E-mail: ……………………………………………………………………………………………..…….

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA OBOZU
Znajomość języka polskiego:
□ biegła

▪

□ bardzo dobra

□ dobra

□ słaba

□ brak

Znajomość innych języków:
……………………………………………………………………………………………………………..

WARUNKI ZAPISU I DOKONANIA OPŁATY ZA OBÓZ

V.
▪

Zgłoszenia na obóz przyjmowane są do 31 maja 2020 r. lub do wyczerpania miejsc. Uwaga! Liczba
miejsc jest ograniczona.

▪

Cena obozu wynosi 1.380 PLN. W cenę
i kulturalno-integracyjny oraz oplata manipulacyjna.

▪

Warunkiem zapisu na obóz jest wypełnienie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka
formularza aplikacyjnego. W pełni wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny musi zawierać
wszelkie wymagane podpisy, informację o przetwarzaniu danych osobowych, zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz pouczenie.

▪

Formularz aplikacyjny oraz dodatkowe zaświadczenia i załączniki muszą być wypełnione w języku
polskim lub angielskim. W przypadku dokumentów wypełnionych w innym języku konieczne jest
dostarczenie ich tłumaczeń na język polski lub angielski.

▪

Formularz aplikacyjny powinien zostać wysłany na adres e-mail: plschool@uj.edu.pl jako skan
dokumentu (w formacie PDF).

▪

Po wysłaniu do Szkoły wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wszystkich
wymaganych dokumentów otrzymają Państwo numer indywidualnego konta bankowego – na to
konto należy następnie dokonać wpłaty.
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wliczony jest

zdalny

program

akademicki

▪

Opłata za obóz w wysokości 1.380 PLN musi być wniesiona do dnia 31 maja 2020 r. W wypadku
rezygnacji z udziału w obozie opłata za program zostanie zwrócona po potrąceniu opłaty
manipulacyjnej w wysokości 500 PLN. Po zgłoszeniu obecności uczestnika na obozie, tj. 13 lipca 2020
r., w przypadku wcześniejszego opuszczenia kursu opłata za obóz nie będzie zwracana.

……………………………………………
miejscowość i data

………….………………………………………..
…………….………………………………………
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

VI.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje są prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję
wszystkie uwagi organizacyjne dotyczące obozu w formule online, zawarte w niniejszym formularzu, na
stronie internetowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ, oraz w szczegółowym programie obozu
znajdującym się na stronie internetowej Szkoły.
Jestem świadomy, że skutki zatajania jakichkolwiek informacji istotnych dla bezpiecznej, zdalnej nauki
dziecka obciążają opiekunów prawnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu (załącznik 1), akceptuję jego zapisy i zobowiązuję
się do jego przestrzegania.
…………………………………………
…….………………………………………………….
miejscowość i data
.……………………………………………………....
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Załącznik 1
REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE DLA MŁODZIEŻY „Lato Odkrywców”
1. Uczestnik programu ma prawo:
➢ do zgłaszania skarg i nieprawidłowości w organizacji i przebiegu programu nauczycielom,
➢ do zwracania się ze wszystkimi problemami do nauczycieli.
2. Uczestnik programu zobowiązuje się przestrzegać:
➢ zasad i regulaminu przyjętych podczas trwania obozu,
➢ poleceń nauczycieli.
3. Uczestnik ma obowiązek:
➢ wykonywać polecenia nauczycieli,
➢ okazywać szacunek kolegom, nauczycielom i innym osobom.
4. W przypadku udokumentowanych poważnych naruszeń zasad regulaminu uczestnik może zostać wykluczony
z obozu, a rodzice będą niezwłocznie powiadomieni.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu, akceptuję jego zapisy i zobowiązuję się do jego
bezwzględnego przestrzegania.
………………………………………

…………………………………………………
…………………………..………………………
czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów

czytelny podpis uczestnika obozu
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
(wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka)

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
„Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007
Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31.
Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25.
Dane osobowe Pani/Pana dziecka podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą – na podstawie
Pani/Pana zgody (patrz poniżej) – w celu umożliwienia dziecku uczestniczenia w zdalnym programie „Lato
Odkrywców” 2020 organizowanym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie:
- wpisania na listę uczestników i umieszczenia w bazie danych Szkoły,
- zamieszczenia imienia i nazwiska na listach obecności na zajęciach,
- umieszczenia imienia i nazwiska na listach lektoratowych z prawem do opublikowania takiej listy na plalformach
e-learningowych Szkoły,
- zamieszczenia na listach uczestników wydarzeń,
- sporządzenia świadectwa, certyfikatu, transkryptu itp. z prawem do przesłania go do wskazanej przez Panią/Pana
instytucji,
- w razie wyrażenia odrębnych zgód – wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Szkoły,
- w razie wyrażenia odrębnej zgody – do przesyłania informacji o programach realizowanych przez Szkołę.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia dziecka
w programie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia dziecka
w programie.
Dane osobowe dziecka będą udostępniane: podmiotom, instytucjom i osobom współpracującym ze Szkołą Języka
i Kultury Polskiej w celu realizacji programu, na przykład:
- nauczycielom zatrudnionym do realizacji programu,
- instytucjom, których zwiedzanie jest częścią programu i które wymagają imiennej listy uczestników.
Dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres trwania programu, a po jego zakończeniu w celach
archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem, lub do czasu odwołania zgody (chyba że dalsze
przechowywanie danych jest obowiązkiem prawnym).
Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych dziecka oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach
marketingowych – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych można przesłać
- e-mailem do: plschool@uj.edu.pl
- pocztą tradycyjną, adres: Szkoła Języka i Kultury Polskiej, ul. Garbarska 7A, 31-131 Kraków
- lub wycofać osobiście stawiając się w Szkole Języka i Kultury Polskiej, ul. Garbarska 7A, 31-131 Kraków.
Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skreślenie dziecka z listy
uczestników programu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO.

Potwierdzam, że zapoznałam/em się
i przyjmuję do wiadomości powyższe
informacje.

…………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

|......|......|.....|......|......|......|......|......|......|......|.....|.....|......|......|….....|......|......|......|.......|......|......|
(proszę podać DRUKOWANYMI LITERAMI imię i nazwisko dziecka uczestniczącego w programie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie przewidzianym
w formularzach zgłoszeniowych w celu uczestniczenia w zdalnym programie „Lato Odkrywców” 2020
organizowanym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
……………………………………………………………………………….
miejscowość, data, czytelny podpis
*****************************************************************************************
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia, nagrania) w materiałach
dydaktycznych oraz informacyjnych, papierowych i elektronicznych, związanych z działalnością Szkoły
i przygotowywanych w związku z realizacją programów (np. wydanie specjalne pisma studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego „WUJ” prezentujące Szkołę).
 tak

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

*****************************************************************************************
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w mediach społecznościowych związanych
z działalnością Szkoły.
 tak

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

*****************************************************************************************
Wyrażam zgodę na otrzymywanie (drogą elektroniczną i pocztą, na podane przeze mnie adresy) przesyłanych
przez Szkołę informacji o realizowanych przez nią programach.
 tak

 nie
……………………………………………………………………………….
miejscowość, data, czytelny podpis
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POUCZENIE
Niniejszy formularz oraz oświadczenia w nim zawarte są poddane prawu polskiemu oraz wyłącznej jurysdykcji
sądów polskich.
Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ ma prawo odwołać zaplanowane zajęcia lub cały program, zwłaszcza
w sytuacjach wystąpienia przyczyn niezależnych od Szkoły, takich jak m.in. zdarzenia określane mianem siły
wyższej (np. pożar, powódź, zagrożenie epidemiologiczne, stan wyjątkowy, wojna).
W sytuacjach pilnych informacja o odwołaniu zajęć lub programu może być przekazywana drogą mailową lub
telefonicznie.
W przypadku odwołania zajęć lub programu Szkoła może zwrócić proporcjonalną część opłaty lub jej całość,
po uwzględnieniu kosztów administracyjnych.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne inne koszty poniesione przez uczestnika w związku
z udziałem w programie, także w razie odwołania zajęć lub całego programu.
……………………………………………………………………………….
miejscowość, data, czytelny podpis
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