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ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
DLA OSÓBY NIEPEŁNOLETNIEJ UCZESTNICZĄCEJ W XII POWIATOWYM 

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻPWEJ O PUCHAR STAROSTY 

KROŚNIEŃSKIEGO – NIŻNA ŁĄKA 2022 
 

 

 

…………….……………………………………….….….. 

/ imię i nazwisko uczestnika zawodów/ 

 

 

……………………………………………..……………………………….. 

/tel. kontaktowy do rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

 

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XII Powiatowym Turnieju Piłki 

Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Krośnieńskiego organizowanym w 

dniu 24 lipca 2022 r. w miejscowości Niżna Łąka w godzinach 14:00 –  

20:00. Ponadto informuję, że nie znane mi są przeciwwskazania zdrowotne dziecka 

do uczestnictwa w rozgrywkach. Jednocześnie oświadczam, że znane mi są zapisy 

regulaminu turnieju i przyjmuję je do akceptacji. Uczestnik zawodów bierze w nich 

udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

 

 

 

2. W związku z udziałem mojego dziecka w turnieju wyrażam / nie wyrażam* 

zgodę/y na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją mojego 

dziecka w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia podczas trwania 

zawodów przez organizatora lub kierownika turnieju. 

 

  

3. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych 

osobowych mojego dziecka przez Administratora danych, który jest 

organizatorem turnieju - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu 

Piastowym, w celach związanych z: 

- organizacją niniejszego wydarzenia, 

- wykorzystaniem przez organizatora wizerunku uczestnika - zdjęcia, filmu 

wykonanego podczas w/w turnieju i przenosi na Organizatora, w zakresie 

nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i 

rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem, 

- prawem do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud 

filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także 

do ich prezentowania publicznie związanych z działalnością Organizatora. 

 

 
     

 

Data …………………………..………  .………….…………………………………………………………. 

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

            

  

 

*niepotrzebne skreślić 


