
Załącznik nr 1 do regulaminu
ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH 
      My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na)  wyrażam/y zgodę na uczestnictwo 
naszego/mojego dziecka *) 
………………………………………………………………………………………………….  

                                   imię i nazwisko dziecka           
w zawodach sportowych ……………………………………………………………………..
                                                    wymienić  dyscyplinę  sportu 
które odbędą się w dniu……………..…………… w…………...…………………………..

           Oświadczamy,  że  nie  ma  przeciwwskazań  lekarskich,  aby  nasze  dziecko  uczestniczyło  
w zawodach sportowych organizowanych przez Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu. Wyrażam
zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i
życia mojego dziecka.
          Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka 
przez organizatorów na potrzeby Pi M Z LZS w Zamościu oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku 
w materiałach i informacjach z w/w zawodów. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

………………………………     …………………………………   …………………………
                 miejscowość i data                            podpis  rodzica/ców / opiekuna/ów          telefon kontaktowy

                                               ZGODA NA UDZIAŁ W ZAWODACH  dorośli(załącznik nr 1 do
regulaminu)

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………. (imię i nazwisko) oświadczam, że 
brak jest przeciwwskazań zdrowotnych i że biorę  udział w zawodach 
…………………………………………………….                      w dniu ………………………… w miejscowości
……………………………………..na własną odpowiedzialność.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku w formie fotografii, wykonanych podczas zawodów, organizowanych
przez Powiatowe  i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć
za  pośrednictwem  dowolnego  medium,  włączając  w  to  publikację  w  gazetach,  czasopismach  okresowych,  czasopismach
okazjonalnych,  folderach,  publikacjach elektronicznych,  stronach internetowych,  wystawach,  etc.  Jednocześnie  zrzekam się praw
związanych z kontrolą i  zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania  fotografii  z moim wizerunkiem. Niniejsza zgoda nie jest
ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuję 
lub organizacji zgłaszającej w związku   z udziałem w zawodach, organizowanych przez Powiatowe  i Miejskie Zrzeszenie LZS w 
Zamościu , we wszelkich  i jego wynikach oraz publikacjach i materiałach drukowanych w związku z organizacją zawodów, włączając
w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, 
stronach internetowych, wystawach, etc. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora  danych osobowych 
umieszczonych  w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia dokumentacji zawodów. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani 
terytorialnie. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

……………………………………… ……………………………………………….
  (miejscowość i data) (czytelny podpis)
Podstawa prawna: 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych - tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm. 


