
INFORMACJA 

DOTYCZY: drużyn Odysei Umysłu (OU) działających w roku szkolnym 2022/23 w 

ramach członkostwa, które zarejestruje Stowarzyszenie po Prostu 

Pracownia Rozwoju Osobistego w Słubicach.  

 

Drużyny odysejowe działały będą zgodnie z zasadami programu Odyseja  Umysłu, realizując zadania 

przewidziane dla edycji 2022 – 2023. 

Podstawowym dniem pracy Odyseuszy jest czwartek, a zajęcia zaczynają się najwcześniej o godzinie 

15 (w zależności od potrzeb, poszczególne drużyny odysejowe mogą mieć zajęcia w różnych godzinach – 

zostanie to ustalone po sformowaniu drużyn). W razie potrzeby mogą być organizowane dodatkowe zajęcia 

– w innym, uzgodnionym terminie. Zajęcia z drużynami odysejowymi prowadzone będą w pomieszczeniach 

użytkowanych przez Stowarzyszenie po PROstu – głównie przy ul.Kilińskiego 9L. W razie potrzeby zajęcia 

będą prowadzone również poza wymienionymi pomieszczeniami, np.: jako zajęcia terenowe, wyjście do 

kina, na przedstawienie, spotkanie z ciekawymi ludźmi, wyjście celem zakupu lub pozyskania niezbędnych 

materiałów itp. Ewentualne dalsze wyjazdy uczestników OU będą każdorazowo uzgadniane z rodzicami. 

Planowane są zajęcia wyjazdowe (piątek - niedziela) w miesiącu styczniu lub lutym 2023r. – ostateczna 

decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami z uwzględnieniem sytuacji 

epidemicznej.  Ponadto, w pierwszym tygodniu ferii, organizowane będą w stowarzyszeniu, zajęcia dla 

drużyn odysejowych.   

W czasie zajęć uczestnicy OU pozostawać będą pod opieką trenerów. Zajęcia z drużynami 

odysejowymi prowadzą trenerzy, a w niektórych przypadkach do prowadzenia zajęć mogą być zapraszani 

„znawcy z zewnątrz” – osoby posiadające wiedzę i umiejętności potrzebne Odyseuszom do rozwiązania 

zadania.   

Uczestnik Odysei Umysłu wyraża zgodę na wizualizację swojej osoby w prezentacjach 

multimedialnych oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych naszego stowarzyszenia, w zakresie 

udziału w konkursie Odysei Umysłu. Zgoda obejmuje również wykorzystanie materiałów przez 

organizatorów poszczególnych etapów konkursu, do których przystąpi uczestnik. 

 

ZGŁOSZENIE 
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ W SPOSÓB CZYTELNY – DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

Po zapoznaniu się z powyższą informacją, akceptując ją i zgłaszam do udziału w Odysei Umysłu moje 

dziecko (zgłaszam się do udziału w Odysei Umysłu) ……………………………….………………………....  

ucznia/uczennicę klasy ………. Szkoły …………………………………………………………………, 

telefon nr ..………...................... e-mail ................................................................................................. PESEL 

................................ adres zam. ........................................................................................................................... 

rozm. koszulki ..........(literowo)  

       ………………………………………………………. 

           Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego uczestnika 

 

 

DANE KONTAKTOWE RODZICA (OPIEKUNA) DZIECKA: 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

ADRES 

ZAMIESZKANIA 

TELEFON 

KONTAKTOWY 

e-mail UWAGI 

 

 

 

 

 

 

    



KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w Stowarzyszeniu po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych i/lub danych dziecka jest: Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia 

Rozwoju Osobistego, ul. Kilińskiego 9L, 69 - 100 Słubice, e-mail: 

biuro@stowarzyszeniepoprostu.pl, telefon: 530 002 016  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze na podstawie realizacji zadań statutowych stowarzyszenia. 

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27.04.2016.- podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa oraz w celu zgłoszenia do udziału w konkursie. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji 

prawnych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, prawo do bycia zapomnianym.  

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 

22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zadaniach realizowanych w 

ramach działań statutowych stowarzyszenia. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie po PROstu. 

Pracownia Rozwoju Osobistego, z siedzibą w Słubicach, ul. Kilińskigo 9L, zawartych w dostarczonych 

przeze mnie wnioskach oraz dokumentach w celu uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach 

zadań statutowych stowarzyszenia po PROstu. 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

 

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

data + podpis uczestnika (jeżeli ma ukończone 16 lat) / rodzica (przedstawiciela ustawowego uczestnika) 

UWAGA: jeżeli uczestnik ukończył 16 lat, klauzulę informacyjną podpisuje uczestnik oraz rodzic 

(przedstawiciel ustawowy). Jeżeli uczestnik ukończył 18 lat, podpis rodzica nie jest wymagany. 
 

 


