
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY 

korzystającej z atrakcji Zoltar Parku

……………………………………………………
imię i nazwisko 

……………………………………………………
data urodzenia

1. Oświadczam, że jestem opiekunem grupy:

……………………………………………….......
nazwa grupy

2. Wyrażam zgodę na korzystanie przez dzieci i młodzież będące pod moją opieką ze
wszystkich atrakcji Zoltar Parku w Krakowie. ATRAKCJE: laser tag, escape room,
laserowa strzelnica, labirynt luster, czołgi RC – w przypadku braku wyrażenia zgody
na udział w którejś z wymienionych atrakcji prosimy o wykreślenie jej z listy.

Jednocześnie oświadczam, iż:

3. Ponoszę  odpowiedzialność  za  dzieci  i  młodzież  będące  pod  moją  opieką,
równocześnie zobowiązuję się do opieki, obserwacji i nadzoru nad nimi w trakcie ich
przebywania na terenie Zoltar Parku.
4. Nie  ma  żadnych  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  korzystania  przez  dzieci
i młodzież będące pod moją opieką do korzystania z atrakcji Parku.
5. Zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Obiektu Zoltar Park w Krakowie
wraz  z  załącznikami  i  zapoznałem/am  z  jego  treścią  i  postanowieniami  dzieci
i młodzież będące pod moją opieką oraz zobowiązuję się pilnować, aby  były one
przestrzegane.

…………………..................

………………......................

data i podpis

                                                                         data i podpis

Administratorem danych osobowych jest "P.H.U. MONTIS" Mariusz Krywult, ul. 
Świerkowa 16, 43-512 Bestwina, NIP: 652 137 37 70. Dane osobowe wykorzystywane 
będą wyłącznie do realizacji umowy. Dane osobowe zawarte na oświadczeniu są 
przechowywane do roku czasu, nie są kopiowane, rozpowszechniane i udostępniane 
osobom trzecim oraz na nośnikach elektronicznych, serwerach, czy też w Internecie. 
W każdym czasie przysługuje prawo do wglądu do treści danych osobowych, ich 
poprawienia lub usunięcia.
Podstawę prawną w zakresie przetwarzania danych niezbędnych do realizacji umowy, 
stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane są zgodnie 
z rozporządzeniem RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które 
weszło w życie 25.05.2018 r. 

youkn
Komentarz w tekście
laserowa strzelnica



Lista uczestników

Załącznik oświadczenia opiekuna grupy korzystającej z atrakcji Zoltar Parku
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