
 

Nazwisko i imię dziecka   …………………………………………………………………………………….……………………….. 

Dokładna data urodzenia  …………………………………………………………………………………………………..………… 

Szkoła     ………………………………………………………………………..…………………..………………  

Opiekun    …………………………………………………………………………………………………….…….. 

� Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny** na udział mojego dziecka w „Czwartkach Lekkoatletycznych” w Skierniewicach i 

oświadczam, iż zapoznałem/-am się z regulaminem zawodów i akceptuję jego postanowienia.  

� Oświadczam, iż moje dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie pn. „czwartki Lekkoatletyczne” 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach marketingowych oraz celu elektronicznej 

rejestracji dziecka do systemu zawodów  przez organizatorów Czwartków Lekkoatletycznych/ umieszczanie zdjęć , podawanie 

wyników do prasy i na stronie internetowej www.espera.pl/czwartki ect/, Dane dziecka będą przetwarzane, przechowywane i 

zabezpieczone przez organizatora lokalnego czyli Uczniowski Klub Sportowy „VIS” Skierniewice oraz organizatora krajowego czyli 

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” w Warszawie 

� Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka/zawodnika, do publikacji, pokazywania i 

wykorzystywania przez organizatorów Czwartków Lekkoatletycznych w Skierniewicach i Warszawie zdjęć, wizerunku, nazwiska, 

w dowolnym formacie i we wszystkich mediach 

ZWROT PODPISANEGO OŚWIADCZENIA JEST JEDNOZNACZNY  Z WYRAŻENIEM ZGODY NA  WSZYSTKIE 

WSKAZANE POWYŻEJ PYTANIA 

 

Data, Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna   ………………………………………............ 

 

nr telefonu kontaktowego     ………………………………………..………. 

 

Nazwisko i imię dziecka   …………………………………………………………………………………….……………………….. 

Dokładna data urodzenia  …………………………………………………………………………………………………..………… 

Szkoła     ………………………………………………………………………..…………………..………………  

Opiekun    …………………………………………………………………………………………………….…….. 

� Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny** na udział mojego dziecka w „Czwartkach Lekkoatletycznych” w Skierniewicach i 

oświadczam, iż zapoznałem/-am się z regulaminem zawodów i akceptuję jego postanowienia.  

� Oświadczam, iż moje dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie pn. „czwartki Lekkoatletyczne” 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach marketingowych oraz celu elektronicznej 

rejestracji dziecka do systemu zawodów  przez organizatorów Czwartków Lekkoatletycznych/ umieszczanie zdjęć , podawanie 

wyników do prasy i na stronie internetowej www.espera.pl/czwartki ect/, Dane dziecka będą przetwarzane, przechowywane i 

zabezpieczone przez organizatora lokalnego czyli Uczniowski Klub Sportowy „VIS” Skierniewice oraz organizatora krajowego czyli 

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” w Warszawie 

� Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka/zawodnika, do publikacji, pokazywania i 

wykorzystywania przez organizatorów Czwartków Lekkoatletycznych w Skierniewicach i Warszawie zdjęć, wizerunku, nazwiska, 

w dowolnym formacie i we wszystkich mediach 

ZWROT PODPISANEGO OŚWIADCZENIA JEST JEDNOZNACZNY  Z WYRAŻENIEM ZGODY NA  WSZYSTKIE 

WSKAZANE POWYŻEJ PYTANIA 

 

Data, Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna   ………………………………………............ 

 

nr telefonu kontaktowego     ………………………………………..………. 

 


