
Za cznik nr 1 do regulaminu 
 
……………………………………………………………………….. 
Imi  i nazwisko przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna 

……………………………………………………………………….. 
Adres przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna 

……………………………………………………………………….. 
Telefon kontaktowy przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna 

 
 

wiadczenie* 
o wyra eniu zgody na uczestnictwo osoby niepe noletniej w imprezach sportowo-
rekreacyjnych organizowanych przez Gminny O rodek Kultury i Rekreacji z siedzib   
w Wilkasach przy ulicy Olszty skiej 54 oraz na przetwarzanie danych osobowych  
i publikacj  wizerunku. 
 

wiadczam, i  wyra am zgod  na uczestnictwo mojego dziecka (osoby pozostaj cej pod 
moj  opiek ) 
 
………………………………………………………………………………………………....... 

(imi  i nazwisko dziecka/osoby pozostaj cej pod opiek ) 

 
w Wiosennym Turnieju Tenisa Sto owego o Puchar Wójta Gminy Gi ycko, organizowanym  
25 maja 2019 r. o godz. 10.00 przez Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 
(miejsce: Park Wodny Wilkasy, ul. Olszty ska 29a). 
 
 

wiadczam jednocze nie, i  zapozna em/am si  z regulaminem Parku Wodnego Wilkasy 
oraz regulaminem Wiosennego Turnieju Tenisa Sto owego o Puchar Wójta Gminy Gi ycko, 
organizowanym w dniu 25 maja 2019 r. i akceptuj  wszystkie ich postanowienia. Ponadto 

wiadczam, i  nie istniej  przeciwwskazania zdrowotne do udzia u mojego dziecka/osoby 
pozostaj cej pod moj  opiek  w wy ej wymienionych zawodach. 
 
Wilkasy, dnia ………………………. ……………………………………………………….... 
                                                                              (czytelny podpis osoby sk adaj cej o wiadczenie) 
 
 

wiadczam ponadto, i  wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych i mego 
dziecka/osoby pozostaj cej pod moj  opiek  przez Administratora Danych Gminny O rodek 
Kultury i Rekreacji w Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty skiej 54 do celów uczestnictwa  
w Wiosennym Turnieju Tenisa Sto owego o Puchar Wójta Gminy Gi ycko, organizowanym 
przez Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Podaj  dane osobowe dobrowolnie  
i o wiadczam, e s  one zgodne z prawd . Wyra am te  zgod  na upublicznienie mojego 
wizerunku i mego dziecka/osoby pozostaj cej pod moj  opiek  wraz z imieniem i nazwiskiem 
poprzez publikacj  wizerunku na stronie internetowej Administratora i bezp atne przekazanie 
prasie, radiu, telewizji i innym mediom zdj  z przebiegu turnieju.  
 
Wilkasy, dnia ………………………. …………………………………………………………                          
                                                                                                                        (czytelny podpis osoby sk adaj cej o wiadczenie 


