
 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

w ZAJĘCIACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH podczas wakacji w Centrum Sportu Raszyn. 

 

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

( Nazwisko, Imię rodzica /opiekuna prawnego ,  nr telefonu do kontaktu) 

 

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

                                            ( adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego)                    

 

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

                               Nazwisko, imię  dziecka                                                                                                              Rok urodzenia  dziecka 

 

Rodzaj zajęć: ………………………………………………………............…………………………………………………………….……………………………………………. 

Oświadczam,że:                                                                                                                                                                                                      

1. Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Zajęć  sportowo-rekreacyjnych i  przyjęłam/em   do wiadomości oraz w 

pełni zaakceptowałam/em zapisy w nim zawarte.  

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ mojego podopiecznego  w zajęciach oraz oświadczam, że nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  wyżej wymienionego dziecka w  zajęciach sportowo-rekreacyjnych. 

3. Przyjęłam/em do wiadomości, iż organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyżej 

wymienionego dziecka po zakończeniu zajęć/warsztatów/zawodów. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany 

odebrać dziecko, w przeciwnym wypadku uznaje się, że rodzic/opiekun prawny wyraził zgodę na samodzielny powrót 

dziecka. 

4. Zapoznałam/em się z treścią Procedura bezpieczeństwa  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                

i zwalczaniem COVID-19 podczas trwania zajęć sportowo-rekreacyjnych i  przyjęłam/em   do wiadomości oraz w 

pełni zaakceptowałam/em zapisy w nim zawarte 

Dotyczy COVID 19 

Oświadczam, że u mojego dziecka nie wystąpiła infekcja oraz objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną oraz,   

że nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie              

w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

Ponadto zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z zajęć w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).  

Oświadczam, że osoby odprowadzające dziecko na zajęcia są zdrowe, nie mają objawów infekcji, nie zamieszkiwały z 

osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  w okresie 14 dnia przed rozpoczęciem 

wypoczynku. 

                                                                                                                                                                           

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

                                                                                                                        data i czytelny podpis rodzica /opiekuna  prawnego 

 

 



 

Centrum Sportu Raszyn (CSR), z siedzibą w Raszynie przy ul. Sportowej 30, reprezentowane przez Dyrektora, jako Administratora 

danych, przetwarza dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adres e-mail  

wyłącznie w celu dokonania rezerwacji/uczestnictwa w zajęciach. Możesz się z nami kontaktować poprzez numer telefonu tel/fax. 

(0-22) 720 19 08 lub 720 19 16. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do dokonania rezerwacji/uczestnictwa 

w zajęciach.  Każdy opiekun grupy ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, 

uaktualnienia, sprostowania, usuwania – w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dane będą 

przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne - do wygaśnięcia obowiązków administracyjnych i ewentualnych roszczeń. W 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym u Administratora Inspektorem 

ochrony danych pod adresem e-mail: basen@raszyn.pl   bądź listownie, na adres wskazany powyżej.  

Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.  

Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane z naruszeniem prawa, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator danych nie będzie 

podejmował wobec opiekunów/uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, 

które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią 

rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom. Dane 

osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w 

turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być 

publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych 

uczestników. Wcześniej wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie składając oświadczenie drogą mailową bądź w 

sekretariacie.  

 

mailto:basen@raszyn.pl

