
czytelny podpis 

rodzica/opiekuna 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

NA UDZIAŁ  

W KURSIE PODSTAWOWEJ NAUKI PŁYWANIA  

 OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w Kursie Podstawowej Nauki Pływania, 

oświadczam również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  

w kursie. 

 

Imię i nazwisko os. niepełnoletniej: ……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego/: …………………………………………………. 

Tel. …………………………………….. 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka oraz jego stanu 

zdrowia zgodnie z: 

 
Par.2 ust.1 pkt 6 Rozp. Min. Eduk. Na. z dnia 12.09.2001 r. Dz. Ust. Nr 101 pozycja 1095 w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia 
działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej dotyczącej stanu zdrowia dziecka  

Na podstawie art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez ZCSTiR pobieranych danych osobowych oraz wykonywanie zdjęć 

indywidualnych i grupowych z wizerunkiem i ich zamieszczanie: 

* na stronach internetowych i profilach facebook prowadzonych przez ZCSTiR w Zbąszyniu 
* publikacji prasowej wizerunku w gazetach 

* przekazach telewizyjnych. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji dotyczy następujących danych osobowych: imienia, 
nazwiska, numeru telefonu, wizerunku w celach udziału w imprezach sportowych organizowanych przez ZCSTiR oraz w celach promocyjnych  

i informacyjnych o organizowanych wydarzeniach. 

 
 

 

Oświadczenie - dobrowolna zgoda na udział w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez ZCSTiR. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Rozporządzeniami Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

Oświadczam również iż osoba niepełnoletnia uczestnicząca w kursie: 

- nie miała kontaktu z osobą zarażoną lub przebywającą w kwarantannie, 

- żaden z domowników nie jest aktualnie objęty kwarantanną. 

- nie dysponuję wiedzą o tym aby w ostatnich 14 dniach mieli bezpośredni kontakt z osobą zakażoną 

wirusem SARS-CoV-2 lub objętą kwarantanną. 

Jednocześnie zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania telefonicznie organizatora o zaistnieniu 

sytuacji mogącej powodować ewentualne zagrożenie zakażenia dla pozostałych uczestników, którzy brali w 

niej udział. 

Będąc świadomą/świadomym szczególnej sytuacji jaka ma miejsce w związku z pandemią, znając związane 

z tym ryzyko nie będę wnosiła/wnosił żadnych roszczeń prawnych, finansowych i żadnych innych wobec 

organizatora z tytułu uczestnictwa dziecka-osoby niepełoletniej w organizowanym wydarzeniu. Decyzję o 

jego/jej udziale podejmuję na własną odpowiedzialność. 

 

 

        ....................................                             .......................................            

 

 

 

 

 

 

 
 

miejscowość i data 


