
KARTA REJSU (dane niezbędne w momencie zgłoszenia 1-11) 
 
1, Imię i nazwisko: ................................................................................................................. 
 
 telefon kontaktowy: .................................................. e-mail: ................................................ 
 
2. Nr dokumentu tożsamości ważnego podczas rejsu: ........................................................... 
 
3. Data ważności dokumentu tożsamości: .............................................................................. 
  
4. Obywatelstwo: ............................................ 5. Miejsce urodzenia:.................................... 
 
6.  Data urodzenia: ................................................................................................................. 
 
7. Stopień zaawansowania żeglarskiego w skali od 0-5: ....................................................... 
 
8. Posiadany stopień żeglarki (jeśli jest proszę podać jaki): .................................................. 
 
9. Umiejętność samodzielnego pływania w wodzie (zakreśl odpowiednią opcję) 
9A. Nie umiem pływać,                                                                9B. Utrzymuję się na wodzie,  
9C. Przepłynę 250 metrów bez środków asekuracyjnych,           9D. Pływam bez problemów  
 
10. Stopień zaawansowania fotograficznego w skali od 0-5: .......... 
 
11. Jakim sprzętem będziesz fotografował podczas pleneru (można zaznaczyć kilka opcji): 
 
A. Kompakt, B. Bezlusterkowiec,, C. Lustrzanka, D. Inne  
 
12. Którym z tematów mini warsztatów jesteś zainteresowany: 
 
A. ABC obsługi aparatu,   B.  ABC wiedzy o obiektywach  C.  ABC  podstaw kompozycji 
 
D. ABC fotografii krajobrazowej  E.  Podstawy fotoreportażu  F.  ABC fotografowania pod wodą  
 
G. Wykonywania portretu z wykorzystaniem naturalnego lub sztucznego światła,  
 
H. ABC malowania światłem  I. Inne (podaj jakie) ................................... 
 
.................................................................................................................. 
 
W. interesuje mnie tylko rejs i czas wolny na fotografowanie indywidualne  
 
Wyrażam/Nie wyrażam  zgodę/zgody na zachowanie i przetwarzanie moich danych 
osobowych w bazie danych Administratora, którym jest ARW Foto Kurier s.c., W-wa, ul. Rzędzińska 
23, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 z 29.10.97 r., poz. 883). Dane 
przetwarzane są w celu wywiązania się z zamówienia na udział w rejsie i realizacji warsztatów 
fotograficznych. Oświadczam, że wiem  o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych 
osobowych.  
 
12. Poniższe dane będziemy potrzebowali przed samym rejsem: 
 



Numer ubezpieczenia zdrowotnego: .................................................................................. 
 
Nazwa firmy ubezpieczającej: ........................................................................................... 
 
Numer kontaktowy do ubezpieczyciela: ........................................................................... 
 
Numer kontaktowy do osoby w kraju. .............................................................................. 
 
Wyrażam/Nie wyrażam  zgodę/zgody na zachowanie i przetwarzanie moich danych 
osobowych w bazie danych Administratora, którym jest ARW Foto Kurier s.c., W-wa, ul. Rzędzińska 
23, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 z 29.10.97 r., poz. 883). Dane 
przetwarzane są w celu wywiązania się z zamówienia na udział w rejsie rejsie i realizacji warsztatów 
fotograficznych.  Oświadczam, że wiem  o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych 
osobowych.  
 
 
 


