
ZGODA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………..………………………
data urodzenia: ………..……… ,  miejsce zamieszkania (miejscowość)…………………….., 
klasa/szkoła: …………………………………………………………………………………… 
na udział w imprezie sportowej pn.: III Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Świerklany, odbywającej się w dniach 11-13.06.2018 r. i oświadczam, że: 
- nie są mi znane żadne przeciwwskazania medyczne co do jego uczestnictwa w ww. imprezie
sportowej;
- wyrażam zgodę w razie konieczności na hospitalizację i podjęcie niezbędnych działań 
ratujących zdrowie i życie; 
- zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem  
rozpoczęcia i zakończenia imprezy sportowej a domem,
- wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatora 
imprezy i podmioty współpracujące - do celów organizacyjnych/sprawozdawczych, zgodnie 
z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
- wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka dla potrzeb związanych 
z promocją imprezy sportowej (zdjęcia w prasie, relacja tv, strona internetowa, itp.).

                            
 ………………………………                                        …………………………………
     (tel. kontaktowy)                           (podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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