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Oświadczenie uczestnika 
 
Imię i nazwisko:  __________________________________________ 
 

Adres:  ulica:  __________________________________________ 
 

Kod pocztowy / miasto:  _________  ________________________________ 
 
Odległość do miejsca  

zamieszkania w kilometrach _________ 
 

E- Mail:   __________________________@______________ 
 

Wiek:    __________________________________________ 
 

Klub:    __________________________________________ 

 
 
Ochrona danych osobowych: 
Uzdrowisko „Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide” traktuje ochronę danych osobistych bardzo poważnie. Zgodnie z 
Ustawą  RODO z dnia 25.25.2018 powierzone dane są poufne. Państwa dane służą  jedynie w celu  zapoznania 
uczestników, kontaktu oraz ogłoszenia zwycięscy na miejscu. Za Państwa oddzielną zgodą danę będą mogły być 
używane również w celach reklamowych dotyczących Spektaklu Morsów. Istnieje możliwość  w każdej chwili możliwość 
cofnąć zgodę i zażądać od nas wykasowania wszelkich danych. Jeżeli mają Państwo  dalsze pytania odnośnie ochrony 
danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod numerem +48 38371/20928 
 

⃝   Zgadzam się do ponownego użycia moich danych osobistych w ramach spektaklu morsów (np. zaproszenie do     

iiiiiiinastępnego spektaklu morsów) 
  

⃝   Interesuje się reklamą w formie newsletter od Uzdrowiska Trassenheide (wysyłane 3-4 razy w roku) 

 
Państwa udział jest możliwy również bez zaznaczenia pola krzyżykiem . W takim przypadku dane osobowe 
wykorzystane na poprzednie cele, zostaną natychmiast po Spektaklu Morsów skasowane. 
 
 

wskazówka: 

Uczestnik zapewnia, że jest w dobrej kondycji fizycznej. 
Uczestnik jest świadomy, że kąpiel w zimnej wodzie może być szkodliwa dla zdrowia. 
 
Z powodu zimowych warunków istnieje ryzyko poślizgnięcia się oraz powstania skaleczeń  w przypadku kontaktu z 
lodem. Gmina „Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide“ nie ponosi odpowiedzialności za powstanie tego typu urazów.  
W przypadku znalezienia się w pobliżu kry, Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia wody. 
Podczas wystąpienia bryzy morskiej, ze względu na ryzyko wystąpienia kry, zabrania się wchodzenia do wody. Udział 
odbywa się na własne ryzyko. W takim przypadku impreza zostanie przeprowadzona poza wodą. 
 
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich poleceń i wskazówek Organizatora oraz personelu 
nadzorującego. Instrukcje Organizatora, dotyczące zachowania podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych 
mogą ulegać zmianom, w zależności od okoliczności.  
 
 
___________________________________________ 
Podpis Uczestnika (Opiekuna) 
 

Zgłoszenia: 
Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide, Strandstraße 36, 17449 Trassenheide  
Tel. +49 38371/ 20928, Fax +49 38371/ 20913, E- Mail: veranstaltung@trassenheide.de 


