
Rodzinna 
KARTA ZGŁOSZENIA 

OŻAŃSKA PĘTLA 11.09.2022 

 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych   

 

………………………………………………      i      …………………………………………………. 

 

Imiona i nazwiska dzieci: 

………….………..………………………………………….………. 

………….………..…………………………………………….……. 

………….………..……………………………………………….…. 

………….………..………………………………………..…...……. 

Telefon ………………………………………………..………….. 
 

 

• Nie mamy przeciwwskazań lekarskich do udziału w spacero-biegu. 

• Startujemy na własną odpowiedzialność i zrzekamy się roszczeń 

ubezpieczeniowych z tytułu ewentualnych uszkodzeń ciała powstałych podczas 

spacero-biegu, co potwierdzamy własnoręcznymi podpisami poniżej. 

• Informacje podane w karcie zgłoszeniowej są prawdziwe. 

 

• Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych  oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych, danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię i 

nazwisko, telefon w celu uczestnictwa w spacero-biegu organizowanym przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce oraz współorganizatorów. 

• Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystywanie i 

rozpowszechnianie przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce oraz 

współorganizatorów mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka dla celów 

związanych z promocją działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce oraz 

współorganizatorów.  

• Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 

danych osobowych dostępną na tablicy informacyjnej GOK oraz na stronie 

internetowej  www.gokkurylowka.pl  

 Wszystkie powyższe zgody i oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

………….………………..……       ……………….……………………………………….. 
/miejscowość i data/   

                                              ……………….……………………………………….. 
                                             /czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych/ 

KARTA ZGŁOSZENIA 
OŻAŃSKA PĘTLA  

11.09.2022 
 
 

Imię i Nazwisko 

uczestnika……………………………………………………………………. 

 

Imię i Nazwisko opiekuna osoby 

niepełnoletniej………….………..…………………………….……………. 

 

Telefon …………………………………………………….. 
 

• Nie mam przeciwwskazań lekarskich do udziału w spacero-biegu. 

 

• Startuję na własną odpowiedzialność i zrzekam się roszczeń ubezpieczeniowych 

z tytułu ewentualnych uszkodzeń ciała powstałych podczas spacero-biegu, co 

potwierdzam własnoręcznym podpisem poniżej. 

 

• Informacje podane w karcie zgłoszeniowej są prawdziwe. 

 

• Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych  oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych, danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię i 

nazwisko, telefon w celu uczestnictwa w spacero-biegu organizowanym przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce oraz współorganizatorów. 

• Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystywanie i 

rozpowszechnianie przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce oraz 

współorganizatorów mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* dla celów 

związanych z promocją działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce oraz 

współorganizatorów.  

• Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 

danych osobowych dostępną na tablicy informacyjnej GOK oraz na stronie 

internetowej  www.gokkurylowka.pl  

 

Wszystkie powyższe zgody i oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

………….…………                                      ……………….……………………………………….. 
/miejscowość i data/         /czytelny podpis uczestnika lub opiekuna/ 
 

         *niepotrzebne skreślić 

http://www.gokkurylowka.pl/
http://www.gokkurylowka.pl/

