
    OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY
NIEPEŁNOLETNIEJ NA UDZIAŁ W ZAWODACH 

"2-4-8 TRIATHLON FROMBORK " odbywających się w dniu 22 sierpnia 2021
roku.

Wypełnia się w przypadku startu osoby niepełnoletniej pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego 
* Pola szare wypełniają organizatorzy

1. Numer startowy osoby niepełnoletniej*  

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………..
                                                    (imię i nazwisko rodzica lub przedstawiciela ustawowego)

legitymujący(-ca) się dowodem tożsamości nr ………………………………………wydanym
przez ………………………………………………………………………………………………….

zamieszkały(-ła) w ……..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
oświadczam niniejszym, że jestem opiekunem ustawowym (syna / -córki / -wychowanka /
-wychowanki)   oraz    wyrażam chęć i zgodę na wzięcie odpowiedzialności cywilnej za
wyżej wymienionego nieletniego i oświadczam, że mam ukończone 18 lat.

Oświadczam, że sprawuję opiekę nad  w/w nieletnim przed, w trakcie i po zawodach.

…….........................................................................................................................................
                                                ( imię i nazwisko osoby nieletniej ) 

Urodzonego(-ej) dnia ……………………………….... roku………………………………………

Wyrażam zgodę na jego/ -jej / -ich uczestnictwo w zawodach "2-4-8 Triathlon Frombork" w dniu 22 sierpnia 2021
roku.   Oświadczam   także,   że   mój/   -moja/   -   syn/   -córka/   podopieczny(-na)   posiada   dobry   stan   zdrowia,   nie   ma
przeciwwskazań zdrowotnych medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach,  jak również jego/- jej /
-ich  stan zdrowia w pełni pozwala mu/ -jej / -im  na udział w nich. 

Jednocześnie oświadczam, że:
• niepełnoletni startuje w zawodach wyłącznie na moją odpowiedzialność. 

• zapoznałem  się  i  zobowiązuję   do  przestrzegania   Regulaminu  zawodów,  a   tym   samym   w  pełni  akceptuję
wszystkie jego regulacje i postanowienia

• wyrażam   zgodę  na  przetwarzanie   przez  Administratora   danych   osobowych  podanych   w  zgłoszeniu  wyżej
wskazanego/-nych dziecka oraz nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego wizerunku na wszystkich polach
eksploatacji dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez przez organizowanych przez MCL Sport.
przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych dziecka oraz ich poprawiania. Dane
osobowe oraz wizerunek dziecka mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy zawodach

• wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w fotografii lub zapisu filmowego wizerunku dziecka
(niepełnoletniego),   tzn.   udzielam   nieodpłatnej   licencji   na   wykorzystanie   utrwalonego   jego   wizerunku   na
wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach
internetowych,   poprzez   emisję   w   przekazach   telewizyjnych   i   radiowych   oraz   wprowadzenie   do   pamięci
komputera i do sieci multimedialnej.

.........................................................................................................................................……
                               (data i czytelny podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego) 


