
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

udziału w „Gminnej Biegomanii” 

„Biegniesz - wygrywasz zdrowie” 
 

w dniu 10 czerwca 2017 r. 
 

Wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika biegu. 
 

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki w gminnej imprezie bie
gowej „Biegniesz - wygrywasz zdrowie” organizowanym w dniu 10 czerwca 2017 r. na dystansie: 

 
Dystans 

  □ 400 m dla dziecka ur. w 2007 r. i młodszego □ 800 m dla chłopca ur. w 2004 r. i młodszego 

□ 600 m dla dziewczynki ur. w 2004 r. i młodszej □ 
1000 m dla chłopca ur. w 2001 r. i młodszego 

□ 600 m dla dziewczynki ur. w 2001 r. i młodszej □ 5000 m dla chętnych 

*właściwe zaznacz 
 

Imię i nazwisko uczestnika  __________ 
 
PESEL uczestnika ____________________________________________________________________ 
 
Telefon rodzica/prawnego opiekuna   ______ 
 
Adres zamieszkania dziecka   ________ 
 

1. Oświadczam, że dziecko zapoznało się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 
2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki pozwala na uczestnictwo w gminnej imprezie biego

wej w dniu 10 czerwca 2017 r. 
3. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić: 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko osoby; stopień pokrewieństwa; telefon 
 

Wyrażam zgodę na: 
1) wykonanie zdjęć z wizerunkiem dziecka oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych lub uz

yskanych ode mnie zdjęć z wizerunkiem dziecka przez Urząd Gminy w Krasnem i Zespół Szkół  
w Palikówce. Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę,  
przetwarzanie, przekaz i powielanie wykonanych zdjęć z wizerunkiem dziecka na wszystkich znanych polach eksploat
acji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

2) przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, nr telefonu podanego jako kontaktowy w związku z 
uczestnictwem w „Gminnej Biegomanii”. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administr
atorem w/w danych oraz wizerunku jest Urząd Gminy w Krasnem i Zespół Szkół w Palikówce oraz że mam prawo wgl
ądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Ponadto zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych ma cha
rakter dobrowolny, ale niezbędny do udziału w/w. przedsięwzięciu. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieog
raniczoną w zdolności do czynności prawnych a zgody powyższej udzielam w pełni świadomie. 

 
 
 
____________________________________________    ____________________________________________________________________________________ 
 

data podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 


	„Biegniesz - wygrywasz zdrowie”

