
  

 

 
Potwierdzenie wypożyczenia sprzętu  Potwierdzenie wypożyczenia sprzętu  

imię  imię  
nazwisko  nazwisko  
numer dowodu osobistego  numer dowodu osobistego  
liczka kajaków/tratw  liczka kajaków/tratw  
liczba wioseł/pagajów  liczba wioseł/pagajów  
liczba kamizelek asekuracyjnych liczba kamizelek asekuracyjnych  
Oświadczam  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  udostępnienia 

sprzętu  turystycznego  przez  Warta‐Wełna‐Travel  Piotr  Szumiński  i

akceptuję  wszelkie  jego  warunki.  Wyrażam  wyraźną  i  dobrowolną

zgodę  na  przetwarzanie  i  zbieranie  danych  osobowych  przez Warta‐

Wełna‐Travel  Piotr  Szumiński w  celu  komunikacji,  korzystania  z  usług

oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej  i poczty

elektronicznej informacji dotyczących rezerwacji. 
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otrzymywanie  za  pośrednictwem  telefonii  komórkowej  i  poczty

elektronicznej informacji dotyczących rezerwacji. 

podpis  podpis  
 

 
 
Potwierdzenie wypożyczenia sprzętu  Potwierdzenie wypożyczenia sprzętu  

imię  imię  
nazwisko  nazwisko  
numer dowodu osobistego  numer dowodu osobistego  
liczka kajaków/tratw  liczka kajaków/tratw  
liczba wioseł/pagajów  liczba wioseł/pagajów  
liczba kamizelek asekuracyjnych liczba kamizelek asekuracyjnych  
Oświadczam  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  udostępnienia 

sprzętu  turystycznego  przez  Warta‐Wełna‐Travel  Piotr  Szumiński  i

akceptuję  wszelkie  jego  warunki.  Wyrażam  wyraźną  i  dobrowolną

zgodę  na  przetwarzanie  i  zbieranie  danych  osobowych  przez Warta‐

Wełna‐Travel  Piotr  Szumiński w  celu  komunikacji,  korzystania  z  usług

oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej  i poczty

elektronicznej informacji dotyczących rezerwacji. 

Oświadczam  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  udostępnienia

sprzętu  turystycznego  przez  Warta‐Wełna‐Travel  Piotr  Szumiński  i

akceptuję wszelkie  jego warunki. Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę

na  przetwarzanie  i  zbieranie  danych  osobowych  przez  Warta‐Wełna‐

Travel Piotr  Szumiński w  celu komunikacji,  korzystania  z usług oraz na

otrzymywanie  za  pośrednictwem  telefonii  komórkowej  i  poczty

elektronicznej informacji dotyczących rezerwacji. 

podpis  podpis  
 
 

 
 
Potwierdzenie wypożyczenia sprzętu  Potwierdzenie wypożyczenia sprzętu  

imię  imię  
nazwisko  nazwisko  
numer dowodu osobistego  numer dowodu osobistego  
liczka kajaków/tratw  liczka kajaków/tratw  
liczba wioseł/pagajów  liczba wioseł/pagajów  
liczba kamizelek asekuracyjnych liczba kamizelek asekuracyjnych  
Oświadczam  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  udostępnienia 

sprzętu  turystycznego  przez  Warta‐Wełna‐Travel  Piotr  Szumiński  i

akceptuję  wszelkie  jego  warunki.  Wyrażam  wyraźną  i  dobrowolną

zgodę  na  przetwarzanie  i  zbieranie  danych  osobowych  przez Warta‐

Wełna‐Travel  Piotr  Szumiński w  celu  komunikacji,  korzystania  z  usług

oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej  i poczty

elektronicznej informacji dotyczących rezerwacji. 

Oświadczam  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  udostępnienia

sprzętu  turystycznego  przez  Warta‐Wełna‐Travel  Piotr  Szumiński  i

akceptuję wszelkie  jego warunki. Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę

na  przetwarzanie  i  zbieranie  danych  osobowych  przez  Warta‐Wełna‐

Travel Piotr  Szumiński w  celu komunikacji,  korzystania  z usług oraz na

otrzymywanie  za  pośrednictwem  telefonii  komórkowej  i  poczty

elektronicznej informacji dotyczących rezerwacji. 

podpis  podpis  
 


