
KARTA UCZESTNIKA WARSZTATU PAS MASTERCLASS (załącznik do umowy) 

INFORMACJE O WARSZTACIE (zajęciach edukacyjnych) 

Nazwa warsztatu:       

Termin:       

Odbywający się w (miejscowość):       

Data zgłoszenia przez formularz elektroniczny 

(zawarcia umowy): 

      

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA WARSZTATU 

nazwisko: 
 

imię: 
 

data urodzenia (DD.MM.RRRR): 
 

miejscowość urodzenia: 
 

nr telefonu komórkowego: 
 

adres e-mail: 
 

adres zamieszkania:  
 

ukończona szkoła średnia: 
 TAK / NIE  

student lub absolwent kierunku: 
 

 

OŚWIADCZENIA I ZGODY UCZESTNIKA 
1. Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w powyższej karcie i formularzu elektronicznym. TAK/NIE 
2. Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na cały okres 
trwania warsztatu (polisę pakietową lub oddzielną) i biorę w nim udział na własną odpowiedzialność. TAK/NIE 
3. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do udziału w warsztacie (brak przeciwwskazań zdrowotnych). TAK/NIE 
4. Oświadczam, że zapoznałem się dokładnie z ofertą warsztatu oraz regulaminem warsztatów dostępnym na 

stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl i/lub www.pas.edu.pl i w pełni go akceptuję. TAK/NIE 
5. Oświadczam, że zgodnie z art. 15 ust.3, art. 35 ust.1 i 2 oraz art.38 pkt. 1, 12 i 13 ustawy o prawach 
konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm., na moją prośbę (przed upływem terminu do odstąpienia od 
umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy, co skutkuje art. 35 ust.1 i 2 ww. ustawy) otrzymałem mailowo lub 
na 1 zajęciach dostęp do materiałów szkoleniowych. TAK/NIE 
6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych i wizerunku dla potrzeb warsztatów (wykaz absolwentów, listy 
grup dla prowadzących zajęcia, ew. zdjęcia z zajęć dydaktycznych na FB, itp.). TAK/NIE 
7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych PAS. TAK/NIE 
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na warsztaty i działalności PAS 
w rozumieniu Ustawy z dnia 10.V.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2016/679 oraz zgodnie z zapisami regulaminu warsztatów. TAK/NIE 
9. Zobowiązuję się do zapłacenia całej kwoty (podanej na stronie internetowej) za udział w warsztacie. TAK/NIE 
 

 
 
                            ………………………………………………     
              własnoręczny podpis uczestnika zgodny  

        z podpisem w dowodzie osobistym 
kartę należy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć  
na pierwsze zajęcia razem z pozostałymi wymaganymi dokumentami 

http://www.kursyinstruktorskie.edu.pl/
http://www.pas.edu.pl/

