.............................................................................
Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna

..........................................
Nr telefonu kontaktowego

.............................................................................
ulica, numer domu, numer mieszkania

.............................................................................
Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna

..........................................
Nr telefonu kontaktowego

.............................................................................
ulica, numer domu, numer mieszkania

.............................................................................
kod pocztowy, miejscowość zamieszkania

.............................................................................
kod pocztowy, miejscowość zamieszkania

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na wyjazd dziecka ........................................................................................
na wycieczkę AQUADROM Ruda Śląska
w dniu ................................................. z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Mysłowicach.

Wyrażam zgodę na wyjazd dziecka ........................................................................................
na wycieczkę AQUADROM Ruda Śląska
w dniu ................................................. z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Mysłowicach.

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją
i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mojego dziecka, przez
kierownika wycieczki lub opiekuna, w czasie trwania, dojazdu lub po zakończeniu
wycieczki.

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją
i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mojego dziecka, przez
kierownika wycieczki lub opiekuna, w czasie trwania, dojazdu lub po zakończeniu
wycieczki.

Dane osobowe uczestników wyjazdu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji
wyjazdu na narty. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Ks. N. Bończyka 32z. Dane osobowe
uczestników wyjazdu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, (tekst jed.
Dz. U. 2014r. poz.1182 i 1662 oraz 2015r. Poz.1309). Przetwarzanie i wykorzystanie
danych
obejmuje
również
publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy
miejscowości i nazwy klubu/szkoły na stronie internetowej MOSiR oraz na profilach
internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale
niezbędne do udziału w wyjeździe. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich
danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodą na wykorzystanie mojego
wizerunku / wizerunku mojego dziecka - podopiecznego, przez MOSiR oraz na
umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek i dane
uczestnika na stronie internetowej MOSiR oraz serwisach internetowych zarządzanych przez
MOSiR, takich jak: Facebook, Youtube, Google i innych, a także w mediach w celu
informacji i promocji. Podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

Dane osobowe uczestników wyjazdu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji
wyjazdu na narty. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Ks. N. Bończyka 32z. Dane osobowe
uczestników wyjazdu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, (tekst jed.
Dz. U. 2014r. poz.1182 i 1662 oraz 2015r. Poz.1309). Przetwarzanie i wykorzystanie
danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy
miejscowości i nazwy klubu/szkoły na stronie internetowej MOSiR oraz na profilach
internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale
niezbędne do udziału w wyjeździe. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich
danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodą na wykorzystanie mojego
wizerunku / wizerunku mojego dziecka - podopiecznego, przez MOSiR oraz na
umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek i dane
uczestnika na stronie internetowej MOSiR oraz serwisach internetowych zarządzanych przez
MOSiR, takich jak: Facebook, Youtube, Google i innych, a także w mediach w celu
informacji i promocji. Podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

Oświadczam że powiadomiłem/łam/ i pouczyłem/-am/ moje dziecko (podopieczną/-ego/), o
warunkach uczestnictwa a zwłaszcza:
– bezwzględnego zakazu posiadania, spożywania i używania tytoniu, alkoholu i
narkotyków oraz innych środków odurzających,
– właściwego, zgodnego ze społecznymi normami i zasadami, kulturalnego
zachowania się podczas wycieczki.

Oświadczam że powiadomiłem/łam/ i pouczyłem/-am/ moje dziecko (podopieczną/-ego/), o
warunkach uczestnictwa a zwłaszcza:
– bezwzględnego zakazu posiadania, spożywania i używania tytoniu, alkoholu i
narkotyków oraz innych środków odurzających,
– właściwego, zgodnego ze społecznymi normami i zasadami, kulturalnego
zachowania się podczas wycieczki.

Mysłowice, ..........................r.

Mysłowice, ..........................r.

..........................................................................................
czytelny podpis rodzica (opiekuna)

..........................................................................................
czytelny podpis rodzica (opiekuna)

