
 
Gdańsk, dnia…………….………………….. 

 
 
………………………………………………………...………………………………………………………    …………………………………………………………………………..…….…………………………         
imię i nazwisko                                                                                                              PESEL 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………….……… 
Pełny adres zamieszkania (ulica, nr domu / nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 
 
………………………………………………………..………………………………    ……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
telefon kontaktowy                                                                       adres e-mail 
 

 

GDAŃSKIE RATOWNICTWO WODNE 
UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 14 

80-221 GDAŃSK 

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE 
 
 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie jako członka wspierającego do Gdańskiego Ratownictwa Wodnego,  
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 14. 
      
   
 
Uprawnienia ratownika wodnego nr……………………………..…………………..………… z dnia ………….………………………… 

Certyfikat ukończenia kursu KPP nr………………………………………………………z dnia …………………………………………….. 

Uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym: 

………………………………………………………………………………………………………………nr……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………nr……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………nr…………………………………………………… 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Ratownictwo Wodne z siedzibą w Gdańsku (adres: Traugutta 14, 80-221 
Gdańsk) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach 
marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną, pocztową lub poprzez e-mail. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie 
danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi 
prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania 

 
 

………………….…………………………………… 
     Czytelny podpis 

………………….…………………………………… 
Czytelny podpis opiekuna* 
 

 
 
*W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego. 
 

 



Gdańsk, dnia…………….………………….. 
 
………………………………………………………...………………………………………………………    …………………………………………………………………………..…….…………………………         
imię i nazwisko                                                                                                              PESEL 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………….……… 
Pełny adres zamieszkania (ulica, nr domu / nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 
 
………………………………………………………..………………………………    ……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
telefon kontaktowy                                                                       adres e-mail 

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SEKCJI GDAŃSKIEGO RATOWNICTWA WODNEGO 
 
 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie jako członka: 
 
       Gdańska Sekcja Ratownictwa Sportowego 
 
       Gdańska Sekcja Pływacka 
 
       Gdańska Sekcja Psów Ratowniczych 
 
       Sekcja Triathlonowa 
 
       Grupa Interwencyjna 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Ratownictwo Wodne z siedzibą w Gdańsku (adres: Traugutta 14, 80-221 
Gdańsk) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach 
marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną, pocztową lub poprzez e-mail. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie 
danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi 
prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania 

 
Oświadczam, że nie mam przeciwskazań zdrowotnych i biorę udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gdańskie 
Ratownictwo Wodne na własną odpowiedzialność* / że małoletni nie ma przeciwskazań zdrowotnych i bierze udział w zajęciach sportowych i 
rekreacyjnych organizowanych przez Gdańskie Ratownictwo Wodne na moją odpowiedzialność* i w razie choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością, uczestnictwem moim lub dziecka w tych zajęciach, nie będę rościł żadnych żądań 
wobec Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 
*niepotrzebne skreślić 

 
       ………………….…………………………………… 

     Czytelny podpis 
  
       ………………….…………………………………… 

Czytelny podpis opiekuna* 
 
*W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego. 

 
 
Adnotacja Gdańskiego Ratownictwa Wodnego: 
 

L.p. Nazwa sekcji Data wstąpienia Podpis kierownika sekcji Uwagi 

1 Gdańska Sekcja Pływacka    

2 Sekcja Triathlonowa GRW    

3 Gdańska Sekcja Ratownictwa Sportowego    

4 Grupa Interwencyjna GRW    

5 Gdańska Sekcja Psów Ratowniczych    

 


