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KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE W YCPL 

RODZAJ KURSU: 

(właściwe zaznaczyć) 

 ŻEGLARZ JACHTOWY 

 STERNIK MOTOROWODNY 

 

IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………………... 

ADRES ZAMIESZKANIA...…………………………………………….…….… 

……………………………………….…………………………………………… 

TELEFON KONTAKTOWY……………………………………………………. 

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

PESEL……………………………………………………………………………. 

DATA I MIEJSCE URODZENIA………………………………………….……. 

POSIADANE UPRAWNIENIA WODNE (KARTA PŁYWACKA, PATENTY, WOPR): ………….... 

………………………………………..…………………………..………………. 

UCZELNIA (lub szkoła), ROK, WYDZIAŁ,(STUDENCI)………………………………… 

• Powyższe dane do użytku wewnętrznego YCPL, wykorzystane będą tylko w celach 

związanych z przeprowadzeniem szkolenia żeglarskiego,  

 

Zaznacz skąd dowiedziałeś się o kursie w YCPL, 

 Od znajomych, 

 Internet, 

 Ogłoszenia, plakaty w szkole, na uczelni, 

 Inne, napisz jakie ………………………….………….. 

UWAGI: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Data i czytelni podpis………………………………… 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu szkolenia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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). 
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Data: ………………… 

 

Imię:  …………………………………… 

Nazwisko: …………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że udział w szkoleniu żeglarskim / rejsie żeglarskim / 

organizowanym przez Yacht Club Politechniki Lubelskiej w terminie 

od....................... do ..................., biorę na własną odpowiedzialność.  (*) 

 

 

Ponadto oświadczam, że: 

• Nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania żeglarstwa, 

potwierdzone aktualnymi badaniami lekarskimi; 

• Posiadam umiejętność pływania wpław; 

• zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad uprawiania 

żeglarstwa w Polsce; 

• zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Klubu oraz Zasad 

Bezpieczeństwa i Etyki Żeglarskiej na jachcie zgodnie z informacjami 

przekazywanymi w trakcie zajęć szkoleniowych kursu; 

• zobowiązuję się do przestrzegania zaleceń Kadry Instruktorskiej oraz Władz 

Klubu. 

 

 

Jestem świadom ryzyka związanego z uprawianiem żeglarstwa. 
 

 

 

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

czytelny podpis /-y 
 

 

 

(*) Oświadczenie w imieniu osoby niepełnoletniej musi być podpisane przez obojga rodziców lub opiekuna 

prawnego. 


