
Imię i Nazwisko: 

Data urodzenia: 

telefon: 

e-mail:     

□ Zgadzam się na otrzymywanie drogą mailową i telefoniczną informacji od SDA na temat szkoleń, treningów, zawodów i innych 

wydarzeń organizowanych przez SDA, oraz zmian w ofercie. 

Warunki bezpieczeństwa (dotyczy zajęć na strzelnicy) 

• Zawsze kieruj broń w bezpieczną stronę. Nigdy nie celuj do ludzi ani do zwierząt, ani do innych rzeczy do których nie 

zamierzasz strzelać i które nie zostały wskazane jako cel. 

• Przed oddaniem strzału upewnij się, co do kierunku w którym strzelasz. 

• Zawsze traktuj broń tak jakby była załadowana. 

• Trzymaj palec poza spustem, chyba że jesteś pewien, że chcesz oddać strzał. 

• Odbezpieczaj broń bezpośrednio przed oddaniem strzału. W każdym innym przypadku zabezpiecz broń. 

• Jeżeli nie jesteś pewien jak używać broni, albo jak usunąć powstałe zacięcie zapytaj instruktora. 

• Za każdym razem po zakończeniu strzelania przejrzyj broń, w celu upewnienia się że nie ma nabojów w broni. 

• Nigdy nie spożywaj alkoholu ani innych środków odurzających przed, lub w trakcie strzelania. 

• Słuchaj poleceń instruktora. 

• Jeżeli zadane ćwiczenie wydaje się zbyt trudne możesz zawsze poprosić instruktora o alternatywną wersję ćwiczenia lub 

zamianę na inne lub pominięcie danego ćwiczenia. 

Jeżeli któryś z punktów jest niezrozumiały możesz w każdej chwili zapytać o jego znaczenie. 

 

Oświadczam że rozumiem warunki bezpieczeństwa i zobowiązuję się je przestrzegać oraz zrozumiałe jest dla mnie iż nie 

przestrzeganie warunków bezpieczeństwa może skutkować uszkodzeniem ciała, lub śmiercią zarówno swoją jak i innych. 

Oświadczam że jestem świadom/a że broń palna jest narzędziem szczególnie niebezpiecznym i pomimo zachowania środków 

bezpieczeństwa mogą wystąpić zdarzenia losowe skutkujące uszkodzeniem ciała lub śmiercią. 

Oświadczam że zrozumiałe jest dla mnie że na zajęciach nie mogę być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających. 

 

Data                                Podpis 

 

Informacje o przetwarzaniu danych 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Shooting Drill Academy z siedzibą we Wrocławiu, e-mail: 

biuro@sdacademy.wroclaw.pl 
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z, e-mail biuro@sdacademy.wroclaw.pl 
3. Dane będą przetwarzane w celu informowania kursanta o sprawach związanych z przebytymi i planowanymi szkoleniami i 

treningami oraz innymi wydarzeniami organizowanymi przez firmę, prowadzenia ewidencji przebiegu szkolenia i zdanych 
egzaminach w celu zakwalifikowania kursanta na odpowiedni poziom szkoleniowy. 

4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. 

5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 

momentu wycofania zgody. 

 

Zgoda na publikację wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Shooting Drill Academy z siedzibą we Wrocławiu mojego wizerunku utrwalonego podczas 

zajęć, którego byłam/em uczestnikiem, na stronie firmowej www.sdacademy.wroclaw.pl oraz portalu społecznościowym firmy, oraz 

wykorzystanie jako materiału szkoleniowego. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawienia. 

 

Data                                   Podpis 
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