
 

Oświadczenie rodzica/pełnoprawnego opiekuna zawodnika  

biorącego udział w turnieju „Mistrzostwa Gminy Dopiewo w amatorskiej piłce nożnej” w dniu 2 5 września 2022r. 

 

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

 

Nazwisko i imię: ………............................................................................................................................   

 

Data urodzenia: …………………………….    Miejscowość zamieszkania …………………….………………………………….                  

 

w imprezie „Mistrzostwa Gminy Dopiewo w amatorskiej piłce nożnej”. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo 

w tego typu imprezie sportowej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu i wypełniłem/wypełniłam 

formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.  

Organizator Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, wszystkie osoby  

z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju. Uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność. Rodzice/opiekunowie/dzieci ponoszą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące 

naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszego oświadczenia/deklaracji rodzice/opiekunowie/dzieci zrzekają się 

prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej  

z zawodami. Administratorem danych osobowych uczestnika turnieju jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772954039  (dalej: Administrator).  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

dziecka i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu 

imprezy pod nazwą „Mistrzostwa Gminy Dopiewo w amatorskiej piłce nożnej” w dniu 25 września 2022 roku w godzinach 9.00 – 18.00 

w miejscowości Skórzewo, ul. Kozierowskiego 1 i terenie kompleksu boisk „ORLIK 2012”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje 

mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe dziecka są przetwarzane przez cały czas świadczenia usługi, o 

której mowa powyżej oraz podlegają usunięciu z bazy danych Administratora, po okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji usługi 

Turnieju „Mistrzostwa Gminy Dopiewo w amatorskiej piłce nożnej”. 

 

data 25.09.2022 r.  czytelny podpis .................................................................... 

 


