
Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział dziecka 

w Półkolonii APN Talent 2018  
 

 

………………………………………………………………………………………. 

Miejsce, data 

 

 

……………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Adres 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

PESEL dziecka 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojejgo syna.…………………………………………* w Półkolonii APN Talent 2018 

odbywającej się w PZS nr 1 w terminie 22.01.2018r..-26.01.2018r.. 

 

2. Wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami 

operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez trenera lub inne osoby dorosłe 

będące w pobliżu w czasie trwania Półkolonii APN Talent 2018.* 

 

 

3. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie 

trwania Półkolonii APN Talent 2018. 

 

4. Oświadczam, że  nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w Półkolonii APN Talent 

2018. 

5. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

zawartym w niniejszym oświadczeniu w związku z udziałem mojego dziecka w Półkolonii APN Talent 2018. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich 

poprawiania. Administratorem danych jest  Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Talent. Dane będą 

przetwarzane wyłącznie do w/w celów. 

 

6. Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 

90, poz. 631 ze zm.) wyrażam/ nie wyrażam zgody* na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w celu 

promocji Stowarzyszenia Akademia Piłki Nożnej Talent. Jestem świadomy/a*, że promocja Stowarzyszenia 

Akademia piłki Nożnej Talent, będzie odbywać się poprzez zamieszczanie zdjęć w materiałach reklamowych oraz 

na stronie internetowej. 

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Talent ul.H.Pobożnego 26A w Trzebnicy. 

Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów. 

 

7. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/ em się z regulaminem oraz programem Półkolonii APN Talent 

2018.* 

 

8. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie prawni chcą przekazać organizatorowi: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………                                                  .......………………………………………... 
Data i podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych  
 

*Niepotrzebne skreślić 


