
ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W XXI ŁUKOWSKIM TURNIEJU 
DRUŻYN PODWÓRKOWYCH

W PIŁCE NOŻNEJ 
PAMIĘCI GRZEGORZA KOWALEWSKIEGO

ORAZ OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA.

…………………...................................................................                                      
                                              (imię i nazwisko zawodnika)

…………………………………………..…………………………….………….                                                                                                 …..…..………………………………
(nazwa drużyny)                                                 (miejscowość, data)

Jako  rodzic  lub  prawny  opiekun  wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  w  rozgrywkach  wyżej
wymienionej imprezy. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Turnieju i akceptuję zasady w nim
zawarte oraz  zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu rzeczonych warunków przebiegu
zawodów. 

Oświadczam również,  że dziecko znajduje się w doskonałej  kondycji fizycznej  i  psychicznej  oraz że nie
istnieją  żadne  przeciwwskazania  medyczne  do  jego  uczestnictwa  w rozgrywkach.  W  przeciwnym  razie  ponoszę
całkowitą  odpowiedzialność  za  ich  skutki.  Przyjmując  do  wiadomości  ryzyko  uszkodzenia  ciała,  uprawniam
Organizatorów rozgrywek – w razie takiej konieczności – do zapewnienia mojemu dziecku świadczeń zdrowotnych
celem zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia. 

Oświadczam, że w przypadku nie przestrzegania przez moje dziecko zasad ustalonych przez Organizatora,
dotyczących przebiegu i  organizacji  XIX Łukowskiego Turnieju Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej  Pamięci
Grzegorza Kowalewskiego, co przyczyniłoby się do powstania szkód u mojego dziecka, u osób trzecich lub nawet
Organizatora, jako rodzic lub opiekun prawny ponoszę za to pełną odpowiedzialność. 

Wszystkie  informacje  dotyczące  uczestników  uzyskane  przez  Organizatora  będą  wykorzystane  zgodnie
z art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Dane te
zostaną trwale usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

Uczestnik/ opiekun uczestnika zawodów zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących
imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia, miejscowość. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział
 w zawodach.

Ponadto  w  oparciu  o  art.  81  ust.  2  ustawy  o  prawach  autorskich  i  prawach  pokrewnych  
(Dz.U. 1994  Nr 24, poz.83 tj. z dn. 9 maja 2018 r., poz 1191) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza; 

osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad
lub wspólnego wyrażenia stanowiska; 

osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63.

Każda  osoba,  której  dane  dotyczą,  ma prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  ich  poprawiania
oraz żądania ich usunięcia. 

…………………………………………………….

            (podpis rodzica/opiekuna prawnego)


