
Załącznik nr 2 do
Regulaminu imprezy sportowej
„Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej”

Oświadczenie

Niniejszym, jako przedstawiciel ustawowy- rodzic/opiekun osoby niepełnoletniej, nad którą sprawuję
opiekę *

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

(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej, nad którą sprawuję opiekę)

.............................................................................................................................................................…………..
(numer telefonu kontaktowego opiekuna prawnego)

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

(adres zamieszkania osoby niepełnoletniej, nad którą sprawuję opiekę)

świadomy/a ryzyka  związanego  z  możliwością  zarażenia  koronawirusem  SARS  –  Cov-2
wywołującym chorobę COVID – 19 oświadczam, że osoba niepełnoletnia, nad którą sprawuję opiekę
jest  zdolny/a  do  udziału  w  organizowanej  w  dniu……………………….  imprezie  sportowej
„Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej” oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do jej
uczestnictwa w imprezie. 

Oświadczam,  że   osoba  niepełnoletnia,  nad  którą  sprawuję  opiekę  prawną  nie  posiada  żadnych
objawów chorobowych wskazujących na wystąpienie choroby COVID – 19.

Oświadczam,  że  żaden z  domowników osoby niepełnoletniej,  nad  którą  sprawuję  opiekę  nie  jest
objęty kwarantanną ani izolacją. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami regulaminu i je akceptuję. 

…..............................…......................
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Zgoda 
na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na czynny udział dziecka w ww. turnieju i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność.

Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej,
nad którą sprawuję opiekę prawną oraz na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jej wizerunku przez
Administratora danych osobowych – Burmistrza Miasta Cieszyna, ul. Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn, 
w celu udziału w organizowanej w dniu……………………….   r. imprezie sportowej 
pn. „Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej”  w ramach cyklu pn. „V Otwarte Mistrzostwa Śląska
w siatkówce plażowej” w tym wynikających z niego celów promocyjnych, dokumentacyjnych oraz
komunikacyjnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją w dowolnym momencie wycofać 
z  tym,  że  wycofanie  zgody  nie  będzie  miało  wpływu  na  zgodność  z prawem  przetwarzania  na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  klauzulą
informacyjną w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu
imprezy sportowej pn.: „Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej”.

…..............................…......................
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić


