
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZAWODNIKÓW: 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………. (imię i nazwisko ucznia) 

w zawodach pt. „V Mistrzostwa Orientuj się w Aglomeracji” organizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja 

Wrocławska w Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie w dniu 06.06.2019 r. 

2. Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka/zawodnika, do publikacji, 

pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych 

biograficznych dziecka/zawodnika - uczestnika zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja 

Wrocławska 06.06.2019 r., w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na 

całym świecie.  

3. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska oraz Dolnośląski Związek Orientacji 

Sportowej. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie za zgodą Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska 

oraz Dolnośląskiego Związku Orientacji Sportowej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu V Mistrzostw Orientuj się w Aglomeracji w biegu na orientację. 

4. Oświadczam, że u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać 

lub uniemożliwić jego udział w zawodach.  

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem V Mistrzostw Orientuj się w Aglomeracji w biegu 

na orientację. 

 

 

 

 

                  ………………………………………………………………………. 
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia) 
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