Karta zgłoszenia do „Czwartków Lekkoatletycznych”
Ja ……………….…………………..……………, rodzic/opiekun prawny dziecka
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

…………………………………….…………….. ur. …………………………..…….,
(imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia dziecka)

ucznia …………………………………………..........................................................
(klasa /szkoła)

niżej podpisany, wyrażam zgodę na:
▪
▪
▪
▪

Udział mojego dziecka w zawodach sportowych z cyklu „Czwartki Lekkoatletyczne” w dniach:
12,19,26 września oraz 3, 10 października 2019 roku a także 7, 14, 21, 28 maja oraz 6 czerwca
2020 roku w Bojanie.
Oświadczam, że u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych,
które mogą utrudniać bądź uniemożliwić jego/jej udział w zawodach.
Oświadczam, że znana mi jest treść regulaminu zawodów, który znajduje się na stronie
organizatora: Stowarzyszenia „Sport Dzieci i Młodzieży”: www.czwartki.pl – którego warunki
w pełni akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikację wyników oraz materiałów
audiowizualnych z udziałem mojego dziecka przez organizatora „Czwartków
Lekkoatletycznych” w Bojanie tj. Kaszubski Klub Sportowy SFORA, ul. Wybickiego 38, 84-207
Bojano w porozumieniu z Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie ul.
Szkolna 4a, 84-217 Szemud dla celów reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i
przeprowadzeniem imprez pod nazwą „Czwartki Lekkoatletyczne”.

…………………………………….

……………………………….

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

………………………….
(tel. kontaktowy)
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