
OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………..…………………......
(Imię i nazwisko dziecka)

w treningach/ zajęciach…………………………...................

Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za drogę dziecka na zajęcia i powrót do domu.

OSiR może przerwać zajęcia gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 10 osób.

…………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica, opiekuna)

Adres zamieszkania………………………………………………….

Telefon kontaktowy………………………………………………….

Pesel dziecka……………………... Data urodzenia……………………...miejsce urodzenia………………………
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Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach oraz nie ma żadnych 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku nie ubezpiecza 
uczestnika zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Oświadczam, że ja i moje dziecko znamy regulaminy korzystania z obiektów OSiR, w pełni je akceptujemy i 
zobowiązujemy się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014, poz.1182 t.j.) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz do 

wykorzystania wizerunku mojego dziecka przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Serocku przy ul. 
Pułtuskiej 47 w celu promocji i upowszechniania kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i 

sprawozdań z zawodów w prasie i na stronach internetowych. 
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