
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW  NA UDZIAŁ W BIEGU WARTKA DYSZKA 

 
 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam niniejszym zgodę na udział zawodnika ……………………………………………………………………………… 
w zawodach konkurencji biegowej                                                                                imię i nazwisko 

 

Nr pesel zawodnika: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres zawodnika: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nr kontaktowy telefonu rodzica/opiekuna zawodnika: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nazwa zawodów: „Wartka Dyszka”. 
 
Miejsce Zawodów: Start i meta na przystani rzecznej w Zielonejgórze, trasa wiedzie gminnymi i leśnymi drogami 

Zielonejgory, Antonin i Osady Modrak. 

Odbywających się w terminie: 03.05.2019r. 
 
Jednocześnie w pełni świadomy/a specyfiki zawodów biegowych oświadczam, że wyżej wymieniony zawodnik nie ma  

żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudnić, lub uniemożliwić udział. 
 

Udzielam również pozwolenia na prezentację moich/jego/jej* zainteresowań, ewentualnych wypowiedzi i wizerunku 
w telewizji, radiu, gazetach, stronach www, itp. oraz w jakiejkolwiek innej formie mogącej przyczynić się 
do popularyzacji zawodów biegowych Wartka Dyszka 
 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. 
Ust. nr 133 poz 883. 

 

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

                        (podpis rodziców / opiekunów prawnych )* 

 

 
 

 
 
 
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW  NA UDZIAŁ W BIEGU ”WARTKA PIATKA” 

 
 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam niniejszym zgodę na udział zawodnika ……………………………………………………………………………… 
w zawodach konkurencji biegowej                                                                                imię i nazwisko 

 

Nr pesel zawodnika: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres zawodnika: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nr kontaktowy telefonu rodzica/opiekuna zawodnika: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nazwa zawodów: „Wartka Dyszka”. 
 

Miejsce Zawodów: Start i meta na przystani rzecznej w Zielonejgórze, trasa wiedzie gminnymi i leśnymi drogami 

Zielonejgory, Antonin i Osady Modrak. 

Odbywających się w terminie: 03.05.2019r. 

 
Jednocześnie w pełni świadomy/a specyfiki zawodów biegowych oświadczam, że wyżej wymieniony zawodnik nie ma  
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudnić, lub uniemożliwić udział. 
 
Udzielam również pozwolenia na prezentację moich/jego/jej* zainteresowań, ewentualnych wypowiedzi i wizerunku 
w telewizji, radiu, gazetach, stronach www, itp. oraz w jakiejkolwiek innej formie mogącej przyczynić się 

do popularyzacji zawodów biegowych Wroniecka Wartka Piątka 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. 
Ust. nr 133 poz 883. 

 

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

                        (podpis rodziców / opiekunów prawnych )* 

 


