
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
NIELETNIEGO 

Poligon taktyki czarnej, miejskiej, zielonej i survivalu – Wędrzyn 13-19.08.2022 r. 
 

1. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA_____________________________________________ 

2. WIEK DZIECKA______________________________________________________ 

3. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA__________________________________________ 

4. NR TELEFONU OPIEKUNA____________________________________________ 

5. ADRES EMAIL OPIEKUNA_____________________________________________ 

6. NR LEGITYMACJI SZKOLNEJ__________________________________________ 

Niniejszym zgłaszam udział mojego dziecka w Poligonie taktyki czarnej, miejskiej, zielonej i 
survivalu – Wędrzyn 13-19.08.2022 r. do grupy (proszę zakreślić): 

1. taktyka czarna i miejska grupa zaawansowana (w pierwszym dniu obowiązuje 
egzamin kwalifikacyjny, w przypadku nie zaliczenia uczestnik zostanie przeniesiony 
do grupy podstawowej lub innej wg swojego wyboru) (od 16 lat) 

2. taktyka czarna i miejska grupa podstawowa (od 16 lat) 
3. taktyka zielona (od 12 lat) 
4. survival (od 7 lat) 

 
Oświadczam, że: 

1. zdaję sobie sprawę z faktu, że przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków 
publicznych i w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na 
przedsięwzięciu lub nieusprawiedliwionego opuszczenia go w trakcie mogę zostać 
obciążony kosztami, które z tego faktu wynikną. 

2. zdaję sobie sprawę, że przedsięwzięcie będzie się odbywało na terenie wojskowym i 
zobowiązuje się dostosować do rygorów z tego faktu wynikających  

3. zdaję sobie sprawę z faktu, że przedsięwzięcie ma charakter szkolenia paramilitarnego 
i zobowiązuję się dostosować do wynikających z tego faktu rygorów 

4. przyjmuję do wiadomości, że organizator zastrzega sobie prawo do odwołanie 
przedsięwzięcia do dnia 26.06.2022 r. W takim wypadku wszystkie wpłacone środki 
zostaną niezwłocznie zwrócone przelewem zwrotnym.  

5. przyjmuję do wiadomości fakt, że przedsięwzięcie może zostać odwołane z przyczyn 
niezależnych od organizatora, a to w szczególności w przypadku cofnięcia zgody przez 
DGRSZ RP na korzystanie z poligonu, co może nastąpić z przyczyn podyktowanych 
interesem obronności. 

6. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka na 
potrzeby udziału w przedsięwzięciu przez organizatora Stowarzyszenie Terytorialni, w 
tym na przekazanie ich właściwym podmiotom celem wyrobienia przepustek 
upoważniających do wstępu na teren poligonu 

7. wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka – na zdjęciach i filmach 
dokumentujących przedsięwzięcie 

 
 

UWAGA: ZGŁOSZENIA UDZIAŁU NIELETNICH TYLKO ŁĄCZNIE Z RODZICEM/OPIEKUNEM 

 
 
 
_________________                                                                                            ___________________ 
podpis ojca/opiekuna                                                                             podpis matki/opiekuna 


