
 
 …………………………………………  

(miejscowość, dnia)  

 

Wyrażamy  zgodę na uczęszczanie syna/córki…………………………………………… 

na zajęcia i udział w zawodach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy, w roku 

szkolnym 2020/2021.  

Ponosimy całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na treningi,                 

w drodze na miejsce zbiórki przed wyjazdami na mecze lub turnieje, w drodze do domu                            

z treningu lub meczu i po przyjeździe z zawodów w drodze do domu.  

Nauczyciele odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dziecka podczas treningu oraz 15 

minut przed treningiem i 15 minut po jego zakończeniu. 

 

Wyrażamy  zgodę/Nie wyrażamy zgody*, bez zobowiązań  i kompensaty dla mnie ani 

dla dziecka/zawodnika, na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru 

zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych mojego syna/córki 

…………………………………………..,  

w dowolnym formacie na stronach internetowych: www.mosslupca.pl,  oraz na profilu 

facebookowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy. 

 

Oświadczamy, że jako rodzice/opiekunowie prawni zostaliśmy zapoznani  z Informacją               

o Przetwarzaniu Danych Osobowych. 

 

…………………………………………….. 

 (podpisy rodziców lub opiekunów prawnych)  
*Niepotrzebne skreślić 

 

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

        

…………………………………………  

(miejscowość, dnia)  

  

Wyrażamy  zgodę na uczęszczanie syna/córki…………………………………………… 

na zajęcia i udział w zawodach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy, w roku 

szkolnym 2020/2021.  

Ponosimy całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na treningi,                 

w drodze na miejsce zbiórki przed wyjazdami na mecze lub turnieje, w drodze do domu                            

z treningu lub meczu i po przyjeździe z zawodów w drodze do domu.  

Nauczyciele odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dziecka podczas treningu oraz 15 

minut przed treningiem i 15 minut po jego zakończeniu. 

 

Wyrażamy  zgodę/Nie wyrażamy zgody*, bez zobowiązań  i kompensaty dla mnie ani 

dla dziecka/zawodnika, na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru 

zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych mojego syna/córki 

…………………………………………..,  

w dowolnym formacie na stronach internetowych: www.mosslupca.pl,  oraz na profilu 

facebookowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy. 

 

Oświadczamy, że jako rodzice/opiekunowie prawni zostaliśmy zapoznani  z Informacją               

o Przetwarzaniu Danych Osobowych. 

 

 

…………………………………………….. 

 (podpisy rodziców lub opiekunów prawnych)  
*Niepotrzebne skreślić 

http://www.mosslupca.pl/
http://www.mosslupca.pl/


ADRES ZAMIESZKANIA:____________________________________________________  

 

PESEL:_______________________________  

 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW 

___________________________________________________________________________ 

 

NR TEL. RODZICÓW/OPIEKUNÓW:___________________________________________  

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA:___________________________________ ___________ 

 

SZKOŁA I KLASA__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA:____________________________________________________  

 

 

PESEL:_______________________________  

 

 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

NR TEL. RODZICÓW/OPIEKUNÓW:___________________________________________  

 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA:___________________________________ ___________ 

 

 

SZKOŁA I KLASA__________________________________________________________ 

 

 

 

 


