
 

           Mosina, dn. 27.05.2018r. 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  

o zdolności do udziału dziecka w V Biegu „Elegant na 5” na dystansie 5km w dniu 27.05.2018  

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej  

 

....................................................................ur............................................PESEL……………………………       
      /imię i nazwisko dziecka/                                                             /data urodzenia/ 

 

Zam. ………………………….............................................................................................................................. 
/ulica, kod, miejscowość/ 

        

w Biegu „Elegant na 5” w dniu 27.05.2018 na dystansie 5km. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na 

uczestnictwo w tego typu imprezie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu 

Biegu „Elegant na 5” na dystansie 5km w dniu 27.05.2018 i jestem świadomy/świadoma jego postanowień. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby 

organizacji Biegu „Elegant na 5” na dystansie 5km w dniu 27.05.2018,  na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

..........................................................      
imię i nazwisko        

 

.......................................................... 
podpis 
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