
Załącznik do Regulaminu Parku Linowego Wiewióra      data: 

FORMULARZ UCZESTNICTWA 
grupy zorganizowane

(treść oświadczenia znajduje się na odwrocie kartki)

Nazwa grupy: 

..........................................................

Organizator grupy: 

(imię i nazwisko)  …..............................................

(data urodzenia)  …..............................................

Ilość osób niepełnoletnich w grupie, 
korzystających z atrakcji Parku Linowego Wiewióra: 

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

Ilość biletów na wybrane trasy 
(uzupełnia instruktor):

Trasa maluch:    …..........................

Trasa niska:        …..........................

Trasa średnia:    …..........................

Trasa wysoka:    …..........................

Trasa zjazdowa: …..........................

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

                                                                                               (Data oraz czytelny podpis organizatora grupy)



Podpisując Formularz Uczestnictwa oświadczam, że:

• zapoznałem (-łam) się z treścią Regulaminu Parku Linowego Wiewióra (Regulamin) i go 
akceptuję,

• Oświadczam, iż jestem osobą sprawującą bezpośrednią opiekę i pieczę nad grupą w trakcie 
korzystania z usług Parku, zaś małoletni Uczestnicy są w dobrym stanie psychofizycznym 
pozwalającym na bezpieczne korzystanie z Parku. 

• Oświadczam, że zapewniłem(-łam) wystarczającą ilość dodatkowych opiekunów grupy, którzy 
będą nadzorować pobyt niepełnoletnich Uczestników grupy w Parku Linowym Wiewióra.  

• Ja oraz pozostali opiekunowie grupy, jesteśmy w dobrym stanie psychofizycznym, a w 
szczególności jesteśmy trzeźwi, nie jesteśmy pod wpływem środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu 
narkomanii, a nasz stan zdrowia i stopień rozwoju pozwala na sprawowanie nadzoru nad 
grupą,

• Oświadczam, że grupa wraz z jej opiekunami została pouczona o zasadach bezpieczeństwa 
obowiązujących w Parku Linowym Wiewióra oraz zapoznała się z regulaminem i zobowiązuje 
się go przestrzegać. 

• Oświadczam że pozyskałem(-łam) we własnym zakresie pisemne zgody od rodziców / 
opiekunów prawnych na uczestnictwo ich dzieci w atrakcjach Parku Linowego Wiewióra. 

• udzielam Spółce „GMG G.Suszwedyk M.Żukowski S.C” mającą siedzibę 11-500 Giżycko, ul. 
Moniuszki 6/5, posiadającą numer NIP 8451985657 , numer REGON 361069845 
(Organizatorowi Parku) zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym 
Formularzu oraz akceptuję, że przetwarzanie tych danych osobowych jest konieczne do 
zawarcia i wykonania umowy z Organizatorem Parku na warunkach wskazanych w 
Regulaminie.

Podpisując Formularz Uczestnictwa oświadczam, że zostałem(-łam) poinformowany(-na):

1. że administratorem moich danych osobowych jest Spółka „GMG G.Suszwedyk M.Żukowski S.C” 
mającą siedzibę 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 6/5, posiadającą numer NIP 8451985657 , numer
REGON 361069845 (Organizator Parku),

2. O prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawienia (weryfikowania), oraz 
prawa do żądania ich usunięcia.

3. że pierwotnym celem przetwarzania moich danych osobowych jest zawarcie i wykonanie 
umowy z Organizatorem Parku na warunkach wskazanych w Regulaminie. Dane mogę być 
gromadzone (przetrzymywane), przez administratora w przypadku wystąpienia potrzeby 
ochrony swoich interesów. W innym przypadku, są one niszczone w dniu zakończenia umowy 
przez administratora. 

4. że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia, do zawarcia i 
wykonania umowy z Organizatorem Parku. W przeciwnym razie nie dochodzi do zawarcia 
umowy z Organizatorem Parku, który odmawia świadczenia usług, o których mowa w 
Regulaminie. 


