
                                 Miasto i Gmina  

                            Szczawnica 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

turnieju sportowego organizowanego w ramach obchodów 

 Dnia Dziecka w Szczawnicy 2022 

 

Zgłoszenie do udziału w Turnieju sportowym organizowanym w ramach 

obchodów Dnia Dziecka w Szczawnicy dnia 5.06.2022 r 

 

 
1. Kategoria sportowa (podkreślić wybraną kategorie): 

 

a) Badminton duet, 

b) Siatkówka drużyna, 

c) Piłka nożna drużyna 

 

2. Nazwa drużyny: 

 

 

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

 

3. Dane zawodników: 

 

Lp Imię i nazwisko 
Rok 

urodzenia 
Klasa UWAGI 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

4. Dane kontaktowe do kierownika drużyny: 

 

Imię i nazwisko, numer telefonu: 

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



                                 Miasto i Gmina  

                            Szczawnica 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział w Turnieju sportowym 

organizowanym w ramach obchodów Dnia Dziecka w Szczawnicy dn. 5.06.2022 r 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… 

(imię i nazwisko) w Turnieju sportowym organizowanym w ramach obchodów Dnia Dziecka 

w Szczawnicy, organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica oraz Centrum 

Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy w dniu 6 czerwca 2022 r., na Orliku Sportowym  w 

Szczawnicy. 

Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za drogę dziecka na turniej i powrót do domu. 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w turnieju. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że organizatorzy nie ubezpieczają uczestników 

turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Informuje, że posiadam wiedze, iż rolę kierownika drużyny, której członkiem jest moje 

dziecko pełni …………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku 

Wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku Małoletniej/-go, w postaci zdjęć, w celu 
umieszczenia ich na stronie internetowej w celach promocyjnych wydarzenia 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy. W  sprawach  z  zakresu  

ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Ponadto informujemy, iż w związku z 

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 

opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 RODO. 

 
 

 

 …………………………………………………… 

podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

