
OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO O ZDOLNOŚCI 

DZIECKA DO UDZIAŁU  

W 

I ŚLĄSKIEJ LIDZE BIEGOWEJ 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………. rok urodzenia osoby 

niepełnoletniej: …………………………………………….. 

Miejscowość zamieszkania uczestnika zawodów …………………………………………… 

adres e-mail ………………………………………………….  

 

Imię i nazwisko Rodzica /Opiekuna prawnego 

………………………………………….......................... 

Seria i nr dowodu osobistego: ………………………………… Telefon kontaktowy: _______-

_______-_______  

Ja, wyżej wymieniony Rodzic/Opiekun prawny*, wyrażam zgodę na udział osoby niepełnoletniej            

w I Śląskiej Lidze Biegowej w dniu 23.10.2021 r., organizowanym przez Stowarzyszenie Bytomska 

Lekkoatletyka wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radzionkowie, Stowarzyszeniem Cidry 

Lotajom oraz Miechowicką Grupą Biegową 

. Jednocześnie oświadczam, że:  

- biorę pełną odpowiedzialność za w/w osobę niepełnoletnią oraz że stan zdrowia pozwala jej na udział w ww. 

imprezie sportowo-rekreacyjnej 

- wszystkie dane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą,  

- zapoznałam/zapoznałem* się z treścią regulaminu ww. imprezy i w pełni akceptuję zawarte w nim zapisy.  

W związku z udziałem osoby niepełnoletniej w ww. zawodach wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 

publikowanie przez MOSIR Radzionków wizerunku osoby niepełnoletniej we wszelkich materiałach 

promocyjnych, relacjach z imprezy, na stronie internetowej MOSIR Radzionków oraz w innych formach 

utrwaleń. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.  

 

Radzionków, dnia ………………………………… Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego 

……………………………………………………………… 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ SPORTOWYCH 

Informujemy, zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 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, że Administratorem danych są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie, 41-922, ul. 
Księżogórska 90, kontakt: odomosir@mosirek.pl, , 41-943, ul. Olimpijska 3, kontakt: l Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach 

związanych z udziałem w otwartych imprezach sportowych organizowanych przez MOSiR w Radzionkowie na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) 

RODO, przez okres wymagany przepisami prawa i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania. Ponadto 
informujemy, że udzielenie zgody jest dobrowolne oraz, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania 

lub usunięcia. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie, 41- 922 Radzionków, ul. Księżogórska 90, w związku z udziałem w imprezach 

sportowych organizowanych przez MOSiRy i Gminę Świerklaniec w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym 
publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych. 

Radzionków, dnia ………………… Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego 

……………………………………………………………… *niepotrzebne skreślić  

 

Wpisowe płatne 5 zł na miejscu w dniu zawodów 

 


