
OŚWIADCZENIE 
PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA ZAWODÓW 

 

Imię i nazwisko uczestnika zawodów: 

.............................................................................................................................................................. 

Rok urodzenia uczestnika zawodów: 

.............................................................................................................................................................. 

Imię, nazwisko i telefon kontaktowy do opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej: 

................................................................................................................................................................ 

Jako opiekun prawny wyżej wymienionej osoby niepełnoletniej, wyrażam zgodę na jej udział  
w „Rodzinnych zawodach w pływaniu pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz” organizowanych 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w dniu 5 października 2019 r. 
 
Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe a wyżej wymieniona osoba 
niepełnoletnia: 
1) jest zdrowa, jej stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w zawodach sportowych, w szczególności 

brak jest medycznych przeciwwskazań do uprawiania przez nią długotrwałego i intensywnego 
wysiłku sportowego; 

2) startuje w zawodach dobrowolnie, na moją odpowiedzialność i ryzyko; 
3) zapoznała się wraz ze mną z treścią regulaminów zawodów i obiektu, w którym one się odbędą,  

w pełni akceptujemy zapisy w nich zawarte i zobowiązujemy się do ich stosowania. 

 
     
 

...…….........……………………………………… 
data i czytelny podpis opiekuna prawnego 

_________________________________________________________________________________________ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej zawartych w powyższym 
oświadczeniu oraz wykorzystanie jej wizerunku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy  
w Dzielnicy Żoliborz w celu organizacji i przeprowadzenia „Rodzinnych zawodów w pływaniu pod 
patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz” oraz promocji i upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w 
tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w mediach, informatorach branżowych oraz 
administrowanych przez Ośrodek stronach internetowych i social mediach w celach i na zasadach 
określonych w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz. 

 
 
 
...…….........……………………………………… 

data i czytelny podpis opiekuna prawnego 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczących organizacji i przebiegu „Rodzinnych zawodów 
w pływaniu pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz” drogą elektroniczną na podany poniżej adres 
e-mail:  
 
e-mail: ….....................................................................................* 
   prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail 
 

...…….........……………………………………… 
data i czytelny podpis opiekuna prawnego 

*pole nieobowiązkowe 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy 

w Dzielnicy Żoliborz z siedzibą przy ul. Potockiej 1, 01-652 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia „Rodzinnych zawodów w pływaniu pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz” oraz w celu promocji i 

upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania. 

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w „Rodzinnych zawodach w pływaniu pod patronatem 

Burmistrza Dzielnicy Żoliborz”.  


