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Zgoda na udział dziecka w zajęciach rekreacyjno-sportowych  

organizowanych przez 1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław 

 

Dane osobowe rodzica: 

 

Dane osobowe dziecka: 

 

- Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach rekreacyjno-sportowych, realizowanych przez 1KS 

ŚLĘZA WROCŁAW, za które miesięczna opłata wynosi 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych). 

- Stan zdrowia dziecka jest mi znany i umożliwia mu udział w zajęciach sportowych. 

- W razie wypadku wyrażam zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej. 

- Jako rodzic (prawny opiekun) zapewniam dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do domu. 

- Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć bądź filmów przedstawiających moje dziecko (prasa, 

telewizja, internet) z zawodów, treningów i innych akcji sportowych w sposób nie naruszający prywatności  

i godności uczestnika. 

- W imieniu swoim oraz swojego dziecka wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w niniejszej deklaracji, na zasadach określonych w §6 Regulaminu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 - RODO). 

- Zobowiązuję się do poinformowania dziecka odnośnie panujących ograniczeń oraz obowiązków wynikających 

z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów związanych z wystąpieniem stanów epidemii.  

imię i nazwisko:  

telefon kontaktowy:  

adres e-mail:  

imię i nazwisko:  

PESEL:  

data urodzenia:   

 

 

miejsce urodzenia:  

adres zamieszkania:  

szkoła/przedszkole:  
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- Jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych z przebywaniem na 

jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu. Zapoznałam/em się  

z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole/placówce w okresie stanu epidemii.  

 

 

 

       miejscowość      dnia   podpis rodzica lub prawnego opiekuna* 

 

 

Nr konta bankowego do wpłat: 06 1930 1190 2220 0245 1181 0004 

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz trenera, a także miesiąc, za który dokonywana jest 

wpłata. 

   

 

 

podpis zawodnika i ew. zgoda przedstawiciela 

ustawowego 
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