
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA 
w IV EDYCJI BIEGU „JELNIAŃSKA MILA” W DNIU 03.06.2018 r. 

 

 
....................................................................  ……………………………………..……  
 Nazwisko, imię rodzica (opiekuna)  Tel. kontaktowy rodzica/opiekuna (komórkowy)  

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:  

.......................................................  ……………………  ………………………………  
 Nazwisko, imię dziecka  Data urodzenia  Pesel  

w IV Edycji Biegu „Jelniańska Mila” w dniu 03.06.2018 r. na dystansie ………………... . 
  
Niniejszym oświadczam, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać 
lub uniemożliwiać udział mojego dziecka w biegu na powyższym dystansie oraz że jego udział w biegu 
odbywa się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

...................................................................  ………………………………………  
 Nazwisko, Imię (Rodzica/opiekuna prawnego)  Data, podpis  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania 
wizerunku przez PUKS Francesco Jelna (Jelna 85A, 37-310 Nowa Sarzyna) w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury 
fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów na stronach internetowych. 

...................................................................  ………………………………………  
 Nazwisko, Imię (Rodzica/opiekuna prawnego)  Data, podpis  
 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych będzie PUKS Francesco Jelna (Jelna 85A, 37-310 Nowa Sarzyna). Dane osobowe 
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zawodów sportowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych 
oraz ich poprawiania. Podstawa prawna zbierania oświadczeń o zdolności do biegu: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 w sprawie 
szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095). 
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