
SKOCZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

43-430 SKOCZÓW UL. GÓRECKA 2A 

tel./fax 33 8531820; NIP 548-22-75-056 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

w dniu ………………………………………….. 

CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik 

Zgłaszam swój udział w ……………………………………………………….. zwanym dalej 

„Imprezą”. 

 

Imię i nazwisko (czytelnie) ________________________________________________________ 

Rok urodzenia 

  

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem „Imprezy” i zobowiązuję się go 

przestrzegać.  

2. Oświadczam, że w pełni ponoszę odpowiedzialność za udział w „Imprezie” i nie mam 

przeciwwskazań zdrowotnych co do mojego w nim uczestnictwa, a w przypadku komplikacji 

zdrowotnych lub innych związanych z uczestnictwem w „Imprezie”, nie będę obarczał/a* 

odpowiedzialnością Organizatora.  

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych 

w bazie danych Organizatora w związku z organizacją „Imprezy”, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 

4. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz, że fotografie, filmy lub nagrania 

wykonane podczas w/w imprezy, mogą zostać umieszczone na stronach internetowych oraz 

wykorzystane w materiałach promocyjnych przez Organizatorów. 

 

____________________________ 

podpis uczestnika 

 

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika  

Ja, niżej podpisany/podpisana* 

_____________________________________________________  oświadczam, że 

zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem „Imprezy” i wyrażam zgodę na udział w nim mojego 

syna/mojej córki/podopiecznego* 

_____________________________________________________ 

1. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki/podopiecznego* pozwala na uczestnictwo 

 w dniu „Imprezy”. 

2. Oświadczam jednocześnie, iż małżonek/małżonka/opiekun* wyraził/a* zgodę na uczestnictwo 

mojego syna/mojej córki/podopiecznego* w „Imprezie”. 

3. Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym oświadczeń złożonych przez mojego syna/moją 

córkę/podopiecznego* w CZĘŚCI A formularzu zgłoszenia. 

4. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego syna/mojej córki/podopiecznego* oraz, że 

fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas w/w imprezy, mogą zostać umieszczone na 

stronach internetowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych przez Organizatorów. 

      ___________________________ 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* Niepotrzebne skreślić 
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1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem „Imprezy” i zobowiązuję się go 

przestrzegać.  

2. Oświadczam, że w pełni ponoszę odpowiedzialność za udział w „Imprezie” i nie mam 

przeciwwskazań zdrowotnych co do mojego w nim uczestnictwa, a w przypadku komplikacji 

zdrowotnych lub innych związanych z uczestnictwem w „Imprezie”, nie będę obarczał/a* 

odpowiedzialnością Organizatora.  
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____________________________ 

       podpis uczestnika 

 

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika  

Ja, niżej podpisany/podpisana* 

_____________________________________________________  oświadczam, że 

zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem „Imprezy” i wyrażam zgodę na udział w nim mojego 

syna/mojej córki/podopiecznego* 

_____________________________________________________ 

1. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki/podopiecznego* pozwala na uczestnictwo 

 w dniu „Imprezy”. 

2. Oświadczam jednocześnie, iż małżonek/małżonka/opiekun* wyraził/a* zgodę na uczestnictwo 

mojego syna/mojej córki/podopiecznego* w „Imprezie”. 

3. Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym oświadczeń złożonych przez mojego syna/moją 
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fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas w/w imprezy, mogą zostać umieszczone na 

stronach internetowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych przez Organizatorów. 

      ___________________________ 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* Niepotrzebne skreślić 

        


