
 

 
Karta zgłoszenia - 50. CZAK-2022 

Ziemia Jeleniogórska 
18-21.08.2022 

  
 

Nazwisko, imię  
Nr Pesel  

adres  
telefon  
e-mail  

Nazwa macierzystego Oddziału PTTK  
Nr legitymacji PTTK  

Rozmiar koszulki T-shirt  
Dojadę do bazy zlotu własnym środkiem transportu   TAK/NIE 

Zgłaszam swoje zbiory na wystawę. 
Proszę podać wielkość zbiorów, nazwa i sposób ekspozycji. 

 

Zgłaszam chęć skorzystania z transportu z kolejowego dworca PKP Jelenia 
Góra do bazy Zlotu we wtorek lub środę z podaniem godziny (uczestnik 

płaci gotówką bezpośrednio przewoźnikowi).   

TAK/NIE   (jeżeli tak, proszę podać datę i godzinę) 

Zgłaszam chęć skorzystania z transportu z autobusowego dworca PKS 
Jelenia Góra do bazy Zlotu we wtorek lub środę z podaniem godziny 

(uczestnik płaci gotówką bezpośrednio przewoźnikowi).   

TAK/NIE (jeżeli tak, proszę podać datę i godzinę) 

 
Chcę być w pokoju z: 

(podać nazwisko lub nazwiska) 
 

 

Spodziewana data i godzina przyjazdu do bazy zlotu w Przesiece do 
Pensjonatu „Markus” dla osób przyjeżdżających własnym transportem 

 

Planowana data i godzina wyjazdu z Jeleniej Góry,  
po zakończeniu Zlotu 

 

Obiad lub prowiant w dniu wyjazdu – niepotrzebne skreślić Obiad Prowiant 
Wysokość wpisowego - wpisać kwotę wg poniższego wykazu  

Mój status organizacyjny uprawniający do wniesienia wpisowego w wysokości: 
- Członek Honorowy PTTK lub Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa – 870 zł 
- Instruktor Krajoznawstwa – 890 zł 
- Członek PTTK – 900 zł           
- Osoba spoza PTTK – 950 zł   
- Członek PTTK nie korzystający z noclegów i wyżywienia (a z otwarcia i biesiady 18 sierpnia – tak) – 500 zł  
- Osoba nie będąc członkiem PTTK – 550 zł.  
 

Zamawiam  świadczenia  dodatkowe  (w pustej rubryce proszę wstawić „TAK”): 
Nocleg z  16/17  sierpnia (wtorek/środa)   80 zł  
Śniadanie 17 sierpnia (środa) (przed wycieczką przedzlotową) 34 zł  
Wycieczka autokarowa przedzlotowa w dniu 17 sierpnia (środa) 85 zł  
Obiadokolacja 17 sierpnia (środa) (po wycieczce przedzlotowej) 51 zł  
Nocleg 17/18 sierpnia (środa/czwartek) 80 zł  
Śniadanie 18 sierpnia (czwartek) 34 zł  
Dodatkowa odznaka zlotowa – dla kolekcjonerów 40 zł  
   
Razem kwota świadczeń dodatkowych:   

 
Łączna kwota: wpisowego plus świadczeń dodatkowych:  
Powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”  w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 
86,  nr:  61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 najpóźniej do dnia 15 lipca 2022 r. – z dopiskiem: „CZAK-2022 + 
nazwisko”. Jeśli wpłata dotyczy kilku osób – prosimy umieścić te nazwiska na przelewie.   
Tylko pełna wpłata powoduje zapisanie się na listę uczestników Zlotu CZAK-2022.  
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność pełnych wpłat.  
 
  

 

 



Oświadczenie RODO 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) informujemy,  że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Grze, ul.1 Maj 
86, 58-500 Jelenia Góra, tel. 757523627, email: pttk@pttk-jg.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie  celu realizacji  Zlotu CZAK-2022  na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  zgodnie ze Statutem 
PTTK; 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa; 
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze; 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, uzupełnienia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do tego, by nie podlegać 
profilowaniu oraz prawo do przenoszenia danych; 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości 
uczestnictwa w Zlocie CZAK;                                                                                                                                                                                            
10. Dane osobowe przekazane  nam przez Pana/Panią przechowywane są przez okres  trwania Zlotu, a najpóźniej do 
31.12.2022 r.  
 
 
 …………………………………….     ………..………………………………………….. 
 data        podpis 
(Podpis z klawiatury komputera – traktowany będzie jak podpis odręczny)  
 
Uwagi: 

1. Wszelką korespondencję w powyższych sprawach - w miarę możliwości - prosimy dokonywać drogą 
emailową na adres : pttk@pttk-jg.pl. To bardzo usprawni obu stronom działanie.   

2. Osoba zgłaszająca się do udziału w CZAK wyraża zgodę na grupowe fotografowanie i publikowanie wizerunku 
w celu dokumentacji imprezy.   

 


