FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DLA UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NA BULWARZE IM. M. PIŁSUDSKIEGO
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SANDOMIERZU
„WAKACJE NA ŻAGLACH”
ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ OD 08.08 - 12.08.2022 OD GODZ: 10:00 – 14:00
PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI
DANE UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko:
Kod pocztowy, miejscowość:
Ulica, nr domu, nr lokalu:
Numer telefonu:

DANE RODZICA/RODZICÓW:
Imię i nazwisko:
Kod pocztowy, miejscowość:
Ulica, nr domu, nr lokalu:
Numer telefonu:

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Oświadczamy, że my niżej podpisani będącymi ustawowymi opiekunami małoletniego/niej, wyrażamy zgodę na udział
naszego dziecka w zajęciach „WAKACJE NA ŻAGLACH”. Jednocześnie oświadczamy, że stan zdrowia dziecka pozwala na
udział w zajęciach, dziecko posiada umiejętność pływania. Udział dziecka w zajęciach odbywa się na naszą odpowiedzialność.
Wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody* na samodzielny powrót naszego dziecka do domu po zakończeniu zajęć na
Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego z cyklu „LATO W MIEŚCIE 2022”. Jednocześnie oświadczamy, że przejmujemy pełną
odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka z chwilą opuszczenia przez nie obiektu Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego
administrowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody* na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka, w tym danych
dotyczących zdrowia przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu w zakresie niezbędnym do realizacji zajęć „LATO
W MIEŚCIE 2022” zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO.
Wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka bez ograniczeń
czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku mojego dziecka w mediach w związku z jego
udziałem w organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zajęciach „LATO W MIEŚCIE 2022”.
Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
* Niepotrzebne skreślić

Zapoznaliśmy się i akceptujemy „REGULAMIN ZAJĘĆ LATO W MIEŚCIE 2022”
1. ………………………………………………………….
..............................................
miejscowość i data

2. ………………………………………………………….
podpis oświadczających/opiekunów prawnych/rodziców

*Oświadczam, że jestem jedynym prawnym opiekunem dziecka.
………………………………………………………….
podpis oświadczającego/opiekuna prawnego/rodzica
*Dodatkowo wypełnia rodzic samotnie wychowujący dziecko.

