
Regulamin szkoleń 

I. Definicje 
1. Organizator – Podmiot odpowiedzialny za organizację szkoleń tj.: Centrum 
Kompleksowej Rehabilitacji sp. z o. o, 05-510 Konstancin Jeziorna,  l. Gąsiorowskiego 
12/14, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000008796, NIP: 1230930105, REGON: 0171713368, Wysokość Kapitału 
Zakładowego: 3 124 500,00 zł. Organizator realizuje swoje zadania za pośrednictwem 
wydzielonego działu: Akademii Wiedzy o Rehabilitacji. 

2. Uczestnik – osoba, która poprzez formularz zgłoszeniowy wyraziła chęć udziału w 
szkoleniu i została zakwalifikowana do udziału przez Organizatora.

II. Szkolenia
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji  organizuje szkolenia w zakresie i terminach 
szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie: www.szkolenia.ckr.pl

III. Zgłoszenie uczestnictwa, warunki rezerwacji miejsc, zawarcie Umowy na udział w
szkoleniu.
1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora  na e-mail 
szkolenia@ckr.pl zgodnie ze wzorem formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik 
nr 1 do Regulaminu lub korzystając z formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na 
stronie: www.szkolenia.ckr.pl w zakładce dotyczącej konkretnego szkolenia.
2. Aby potwierdzić zgłoszenie – należy dokonać wpłaty w wysokości wskazanej przez 
Organizatora , na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego.
3. Wpłata  stanowi gwarancję rezerwacji miejsca na szkoleniu. W przypadku wyczerpania 
liczby miejsc na szkoleniu, osoby, które wysłały e-mail lub formularz zgłoszeniowy, a nie 
wpłaciły  zostają umieszczone na liście rezerwowej.
4. Opłatę za szkolenie należy wnieść w terminie wyznaczonym przez Organizatora, na 
przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego (zazwyczaj jest to 
14 dni przed rozpoczęciem kursu). Za dzień płatności uznaje się dzień uznania środków 
przez rachunek bankowy Organizatora , najpóźniej do 5 dni od daty szkolenia. O 
uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.
5. Otrzymanie potwierdzenia wpłaty  od Organizatora jest równoznaczne z 
zakwalifikowaniem na szkolenie.  Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą wysyłane 
pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub e-mailu adres e-
mailowy lub numer kontaktowy.
6. W przypadku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi, 
zgłaszający jest zobligowany do korekty błędnych danych i przesłania prawidłowych 
danych e-mailem lub telefonicznie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W 
przypadku niedopełnienia tego warunku, reklamacje związane z błędnie wystawionym 
certyfikatem nie będą uznawane.

Umowa na udział w szkoleniu 
7. Do zawarcia Umowy na udział w szkoleniu wymagane jest prawidłowe wypełnienie i 
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wysłanie formularza zgłoszeniowego przez zgłaszającego lub osobę upoważnioną. 
8. Złożenie prawidłowego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez zgłaszającego
Regulaminu oraz postanowień Umowy.
9. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia oraz po wpłacie  przez zgłaszającego 
Organizator niezwłocznie prześle potwierdzenie udziału w szkoleniu.
10. Przesłanie przez Organizatora potwierdzenia udziału w szkoleniu jest równoznaczne z 
zawarciem Umowy na udział w szkoleniu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w 
funkcjonowaniu strony internetowej www.szkolenia.ckr.pl spowodowane siłą wyższą, 
niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą 
informatyczną Organizatora.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów 
serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany 
przez zgłaszającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości 
elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym 
używanym przez zgłaszającego.
13. W przypadku gdy Organizator ma uzasadnione podejrzenia, że działania 
zgłaszającego zmierzają lub mogą zmierzać do naruszenia interesów Organizatora, 
Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić  korzystając z formularza 
kontaktowego, zamieszczonego w zakładce „Kontakt” na stronie www.szkolenia.ckr.pl ; 
mailowo na adres: szkolenia@ckr.pl lub telefonicznie pod numerem 510 275 529. 
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa od momentu zapisu do 6 tygodnia przed 
rozpoczęciem kursu całość wpłaty podlega zwrotowi na wskazany numer rachunku 
bankowego.
3. Jeśli rezygnacja nastąpi w okresie 6-4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia 
wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadku złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy określonego Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Istnieje jednak 
możliwość przeniesienia środków na poczet kolejnej edycji szkolenia lub innego 
wybranego szkolenia z oferty Organizatora. 
4. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 4 tygodnie do rozpoczęcia szkolenia 
wpłacona kwota nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem przypadku złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy określonego Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Uczestnik 
oświadcza, iż rozumie i zgadza się na utratę prawa odstąpienia od umowy po spełnieniu 
umówionego świadczenia przez Organizatora.  
5. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, Organizator umożliwia 
uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.
6. W każdym z przypadków wymienionych w punktach 2-5 istnieje możliwość wskazania 
Uczestnika zastępczego, który będzie uczestnikiem danego szkolenia, po wcześniejszej 
akceptacji przez Organizatora. W tym przypadku całość wpłaty zostaje zwrócona 
Uczestnikowi, który zgłosił rezygnację.
7. W innych wypadkach niż opisanych w podpunktach 2-5, nie ma możliwości zwrotu 
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dokonanych wpłat. Wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora.

V. Zmiana terminu szkolenia, odwołanie szkolenia
1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, istnieje możliwość zwrotu całości
wpłaconej kwoty lub zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu na  inny wskazany przez 
Organizatora. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej 
odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i 
poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji 
czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z 
zakwaterowaniem).
2. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu 
szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Uczestnik 
informowany jest o zaistniałej sytuacji przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia 
poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub 
telefonicznie.
3. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, niedostępność sali
szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn,  ma on prawo 
odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń 
finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Całość wpłaty zostanie zwrócona 
wszystkim Uczestnikom na podane numery rachunków bankowych lub w przypadku 
ustalenia nowego terminu szkolenia, przeniesiona na poczet danego kursu.
4. Organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego 
prowadzącego (posiadającego stosowane kwalifikacje), bez możliwości roszczeń 
finansowych Uczestników, po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez 
wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, miejsca i programu 
szkolenia po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez wiadomość e-mail na 
podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy. W przypadku dokonania takiej 
zmiany Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia i zwrotu całości wpłaty za 
szkolenie na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.

VI. Ceny szkoleń, rabaty
1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, 
poczęstunki w przerwach oraz certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz 
kosztów podróży.
2. Istnieje możliwość rabatów, które przedstawione są na stronie  www.szkolenia.ckr.pl
3. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.
4.  Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat
nie może być zamieniony na gotówkę.

VII. Ochrona danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie klauzuli informacyjnej, której 
wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

VIII. Prawa autorskie
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1. Wszystkie szkolenia realizowane przez Organizatora są chronione prawem autorskim. 
Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie 
takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności
karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. Uczestnik szkolenia może wyrazić zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach
i filmach wideo nagranych podczas szkoleń, na podstawie zgody na upublicznienie 
wizerunku, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.  
3. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo przez uczestnika podczas szkoleń 
realizowanych przez Organizatora jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą prowadzącego 
konkretne szkolenie.

IX. Odpowiedzialność
1. Uczestnicy szkoleń realizowanych przez Organizatora odpowiedzialni są finansowo za 
szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń.
2. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do uczestnictw w szkoleniach organizowanych 
przez Organizatora są:
– ciąża, w zaawansowanym stadium
– obecność innych przeciwwskazań zdrowotnych, które utrudniają lub uniemożliwiają 
pracę fizjoterapeutyczną
3. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w szkoleniach organizowanych przed CKR na własną 
odpowiedzialność.

X. Reklamacje
1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące przebiegu szkolenia realizowanego 
przez Organizatora, listownie na adres:  Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o., 
05-510 Konstancin Jeziorna , ul. Gąsiorowskiego 12/14 lub elektronicznie na adres e-mail:
szkolenia@ckr.pl - najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia danego szkolenia
2. Uczestnik może składać reklamację dotyczącą innego zdarzenia niż przebieg szkolenia,
listownie na adres : Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.,05-510 Konstancin 
Jeziorna , ul. Gąsiorowskiego 12/14 lub elektronicznie na adres e-mail: szkolenia@ckr.pl  -
w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powstania zdarzenia reklamacyjnego.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania 
Uczestnika lub siedziby firmy Uczestnika, informacje dotyczące reklamacji (nazwa 
szkolenia, data i miejsce przeprowadzenia szkolenia), uzasadnienie reklamacji, 
oczekiwania Uczestnika wobec Organizatora z tytułu reklamacji.
4. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
5. Uczestnik ma możliwość odwołania się od decyzji Organizatora w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania pisma.
6. Wszelkie kwestie sporne, mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą 
starały się rozwiązać polubownie.
7. Właściwymi sądami do rozpoznawania spraw związanych z zawartą przez strony 
umową są polskie sądy powszechne. 
8. Uczestnicy, którzy są konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta 
mogą skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim w Warszawie. Uczestnik może 
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zapoznać się ze sposobem skorzystania z ww. pozasądowego trybu za pośrednictwem 
strony internetowej www.uokik.gov.pl. 
 
XI. Uwagi ogólne
Organizator zastrzega sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do 
wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego 
Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub 
używających narkotyków lub innych podobnie działających środków.

XII. Obostrzenia przeciwepidemiczne

1. W czasie Pandemii COVID 19 uczestnicy przyjeżdżający na kurs Oświadczają, że:

w okresie ostatnich 10 dni nie mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono  zakażenie 
wirusem SARS CoV-2.

Dziecko/podopieczny lub ktoś z domowników nie jest obecnie objęty nadzorem 
epidemiologicznym (kwarantanna)/izolacją.

Obecnie nie występują u uczestnika lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka,
kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, zaburzenia węchu, smaku i 
inne nietypowe)

2. Uczestnik w czasie trwania kursu zobowiązuje się do:

– samodzielnego pomiaru temperatury termometrem umieszczonym na Sali, 

– wypełniania (codziennie rano po wejściu na salę) ankiety aktualizacyjnej z pomiarami 

– pozostawienia wypełnionej ankiety ostatniego dnia kursu na Sali

– w przypadku wskazania podczas pomiaru temperatury powyżej 38 natychmiastowe 
powiadomienie o tym fakcie organizatora lub instruktora na kursie

 W przypadku zgłoszenia pozytywnego testu na Covid-19 lub odbywania kwarantanny 
istnieje możliwość przeksięgowania całości kwoty na kolejny termin szkolenia lub na inne 
szkolenie. Wpłacone środki nie podlegają zwrotowi. Organizator wymaga wystosowania w 
tej sprawie oficjalnej wiadomości z załączeniem pisma z sanepidu lub zaświadczenia 
lekarskiego.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy



Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku



 
 

 

Klauzula informacyjna dla szkoleń  
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), informujemy, iż:  

1. Administratorem danych jest Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą 
w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Tel. (22) 703-00-00, w celu 
uczestniczenia w szkoleniach, wydania certyfikatu, wystawienia faktury, związanych                  
z usługami  świadczonymi przez CKR Sp. z o. o.  

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Martę Lesisz-Jakubowską,               
z którym można się skontaktować poprzez  adres e-mail: iod@ckr.pl  

3.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art.6b (przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) do 
realizacji szkolenia organizowanego przez administratora danych do realizacji, którego 
podanie przez Panią/Pana danych jest konieczne.  

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie 
spowoduje, że realizacja Szkolenia będzie niemożliwa. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, nie dłużej jednak 
niż 10 lat od dnia zakończenia Szkolenia, a następnie zostaną zniszczone. 

6. Podane dane mogą być przekazywane do firm współpracujących z administratorem 
przy organizacji szkoleń na podstawie umów. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani 
do organizacji międzynarodowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie odbywa się z naruszeniem przepisów. 

10. Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
tj. mogą być profilowane ze względu na Twoje preferencje (np. częstotliwości 
korzystania z naszych usług (szkoleń)- w konsekwencji częściej otrzymasz od nas 
informacje np. o naszych usługach, które ostatnio lub częściej zamawiałeś lub o których 
nie zdążyliśmy Cię jeszcze poinformować a mogą Cię zainteresować. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Data dokumentu : 20.09.2021 
Wersja 1. 

 

          

 

mailto:iod@ckr.pl
https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr/artykul-5-zasady-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych


 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………….…………………….……...………data urodzenia……………………………………….. 

zamieszkały/a …………………………………………………………………..………………………………….……………………..……………………………………..………. 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. Nr 880) dobrowolnie wyrażam zgodę na utrwalenie i przetwarzanie mojego wizerunku 

w postaci zdjęć/filmów wykonanych w dniach…………………………………………………………………………………………………………………..……….., 

w tym na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć/filmów z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/filmów przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji 

Sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia/filmy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Centrum 

Kompleksowej Rehabilitacji sp. z o.o. oraz wykorzystane w materiałach tj. folderach, ulotkach informacyjnych, filmach 

instruktażowych, filmach promocyjnych, filmach informacyjnych, publikacjach naukowych a także na portalach 

społecznościowych i fanpage administratora. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancin 

Jeziorna ul. Gąsiorowskiego 12/14 tel.: 22 703 00 00 

Inspektorem ochrony danych jest: 
Marta Lesisz-Jakubowska, dane kontaktowe: adres e-mail: marta.lesisz.jakubowska@ckr.pl 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a że: 
1. Podanie danych i wyrażanie zgody jest dobrowolne, 
2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO, 
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do przenoszenia 

danych. Ponadto przysługuje mi prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

4. Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niewyrażenie zgody lub jej wycofanie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi 

konsekwencjami, 

5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej, 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego lub tak długo, jak się na to 

zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane przestaniemy przetwarzać niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla 
wykonania Twojej dyspozycji, zachowując dane niezbędne do ochrony przed roszczeniami.  

7. Istnieją odbiorcy, którym ujawniony może być mój wizerunek tzn. wizerunek może być udostępniony: Instytutom badawczym, 

uczelniom medycznym, podmiotom leczniczym, dostawcom usług technicznych, podmiotom świadczącym usługi, środkom 

masowego przekazu. 

Wizerunek może być udostępniony również w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd), 
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że 

żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili. 

11. Aby wycofać zgodę proszę wysłać e-mail na adres iod@ckr.pl w tytule wpisując „wycofanie zgody na przetwarzanie danych” 
 
 

……………………….…………………………………………………………………………………. 
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę/przedstawiciela ustawowego 

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

Data i podpis nieletniego pomiędzy 16-18 r.ż. 

 
…………………………………………………………………………… 
Data i podpis osoby przyjmującej zgodę 

 

data aktualizacji 10.02.2021 
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