
Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach sportowych 

,,FERIE W MIEŚCIE NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE” 

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

imię i nazwisko dziecka 

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

Adres  

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki .................................................................w zajęciach sportowych organizowanych w ramach 

„Ferie w mieście nie muszą być nudne” przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu. 

Jednocześnie zaświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych na udział w zajęciach.  
Jako rodzic (prawny opiekun) zabezpieczę dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do domu. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgody na udział dziecka w zajęciach 
rekreacyjno-sportowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych). 
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych w procesie komunikacji społecznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Bolesławcu w przestrzeni publicznej,  mediach i na stronie internetowej MOSIR. 
 

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

                            data podpis rodzica/opiekuna 

                                        tel. kontaktowy 
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