Zał. 4 do Regulaminu VI TURNIEJU SOŁECTW W PIŁCE NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA I RADY GMINY RADZANOWO

OŚWIADCZENIE RODZICÓW ZAWODNIKÓW W WIEKU OD 16 DO 18 LAT
UCZESTNICZĄCYCH W IV TURNIEJU SOŁECTW W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA I
RADY GMINY RADZANOWO
1. Ja/My niżej podpisani oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na udział naszego nieletniego
dziecka w VI Turnieju Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta i Rady Gminy
Radzanowo rozgrywanego w dniu 09 marca 2019 r. w Hali Sportowej Szkoły
Podstawowej w Radzanowie
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem VI Turnieju Sołectw w Piłce Nożnej o
Puchar Wójta i Rady Gminy Radzanowo i regulaminem Hali Sportowej Szkoły Podstawowej
w Radzanowie oraz zobowiązujemy się do przestrzegania ich przez nas i nasze dziecko;
3. Oświadczamy stosować się do poleceń organizatorów, trenerów, instruktorów opiekunów,
obsługi hali podczas zajęć odbywających się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej
w Radzanowie
4. Oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za wszelkie wypadki i kontuzje
wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa przez nasze nieletnie dziecko
określone w regulaminie Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Radzanowie.
5. Oświadczamy, że mój syn/ córka jest zdrowy/a i nie istnieją żadne przeciwwskazania do
jego udziału w charakterze zawodnika VI Turnieju Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta i
Rady

Gminy

Radzanowo

rozgrywanego

w

Hali

Sportowej

Szkoły

Podstawowej

w Radzanowie.
6. Oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za wynikłe wypadki, kontuzje podczas
V Turnieju Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta i Rady Gminy Radzanowo rozgrywanego
w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Radzanowie;
7. Oświadczamy, że ubezpieczyliśmy nasze nieletnie dziecko od następstw nieszczęśliwych
wypadków odbywających się podczas VI Turnieju Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta i
Rady

Gminy

Radzanowo

rozgrywanego

w

Hali

Sportowej

Szkoły

Podstawowej

w Radzanowie;
8. Oświadczamy, że zrzekamy się wszelkich roszczeń prawnych do organizatorów i
prowadzących VI Turniej Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta i Rady Gminy Radzanowo
rozgrywany w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Radzanowie
Imię i nazwisko zawodnika…………………..………..……………………………………………………..
Data oraz miejsce urodzenia zawodnika ………….………………………………………………….……
PESEL:….……………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania………………..………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego i data ………………………………………………………………...

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH
PRZEZ CENTRUM KULTURY I SPORTU W RADZANOWIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie drugostronnie wymienionych danych osobowych tj.: imię i nazwisko, adres, PESEL,
numer telefonu kontaktowego, przez administratora danych tj. Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, ul. Szkolna 3,
09- 451 Radzanowo w celu zorganizowania i prezentowania wydarzenia.
Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne oraz, że zgoda może być cofnięta w każdym
czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

……………..…………………………………...
data i podpis rodzica/opiekuna

Klauzula zgody na przetwarzanie danych mojego dziecka ………………………………………………..……………………..
(imię i nazwisko dziecka)

w postaci wizerunku zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Ja, niżej podpisany/a:
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na stronie
FACEBOOK Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na stronie
FACEBOOK Urzędu Gminy w Radzanowie.
Wyrażam zgodę /Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na stronie
internetowej Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
Wyrażam zgodę /Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Radzanowie.
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na tablicach ogłoszeń w
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
Wyrażam zgodę /Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka w Gazecie „Nasza Gmina
Radzanowo”.

………………………………………………...
data i podpis rodzica/opiekuna

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.

………………………………………………...
data i podpis rodzica/opiekuna

