
Zgłoszenie osoby niepełnoletniej*  do udziału w integracyjnym Biegu po Zdrowie. 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w integracyjnym Biegu po Zdrowie. 

Niniejszym  wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej  

............................................................................................................................., ur. .............................................  

w imprezie pod nazwą „Bieg po Zdrowie” w dniu 25 maja 2019r. organizowanej przez Fundacje Pomocy Dzieciom 

w Żywcu.  

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej oraz ponoszę 

całkowitą odpowiedzialność za podopiecznego w czasie imprezy sportowej 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się  oraz akceptuję treść regulaminu 

i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 

Oświadczam, że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez 

mojego podopiecznego  komukolwiek podczas w wyniku lub w związku z jego uczestnictwem w biegu.   

W przypadku  poniesienia przez mojego podopiecznego  jakiejkolwiek szkody, powstałej z przyczyn niezależnych  

od organizatora, oświadczam, iż  nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec organizatorów, ich 

współpracowników oraz wolontariuszy pracujących podczas Biegu. Niniejszym zwalniam Organizatorów, ich 

współpracowników i wolontariuszy ze wszelkiej odpowiedzialności za doznane szkody, które związane są 

uczestnictwem w Biegu mojego dziecka/ dzieci.  

 

Data ............................................          Czytelny podpis rodzica lub opiekuna ...................................................... 

W przypadku startu dzieci i młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna 

prawnego, poprzez złożenie CZYTELNEGO PODPISU. 

*Dotyczy także osób ubezwłasnowolnionych   

 

Żywiec,  …………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

          Imię i nazwisko  rodzica/opiekuna prawnego  

 

…………………………………………………………………………………….  

                  adres  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie   danych osobowych:   

moich: ………………………….………………………………………………………………………………………….…….…………………  

dziecka/podopiecznego : ……………………….…………………………………………………………………………………………. 

przez   Fundację  Pomocy Dzieciom, z siedzibą w Żywcu przy ul. Witosa 3.    

Jednocześnie informuję, iż zostałam(-em) poinformowana(-y) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, a także o prawie ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Poinformowano mnie także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż 
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.  

……………………………………………………………….. 
czytelny podpis   rodzica/opiekuna  

 


