
* niepotrzebne skreślić 

KARTA ZGŁOSZENIA 
XVIII ZAWODY W NARCIARSTWIE BIEGOWYM O MEMORIAŁ STASZKA BODZKA 

Opawa, 09 lutego 2019 roku 

NAZWISKO: ……………………………………………………. IMIĘ: …………………………………………………………………….. 

DATA URODZENIA : ……………………………………... 

 

PŁEĆ:      Kobieta  
 

                 Mężczyzna 
 

 

ADRES: …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

Tel. (pole nieobowiązkowe) …………………………………………… 

 

 

KLUB/MIEJSCOWOŚĆ:…………………………………….… 

………………………………………………………………………………... 

KATEGORIA: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………... 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem/am się z regulaminem XVIII Zawodów w Narciarstwie Biegowym o Memoriał Staszka Bodzka organizowanych  

w dniu 09 lutego 2019 roku. 

- posiadam badania lekarskie, jestem zdolny do udziału w w/w zawodach narciarskich i startuję na własną odpowiedzialność, 

- wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z/s  

w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a, zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla celów udziału w w/w zawodach (zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. –RODO. Oświadczam, iż dane 

zostały podane dobrowolnie i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej oraz pouczeniem dotyczącym 

prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. 

- wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgodny* na umieszczanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających mój wizerunek 

zarejestrowany podczas w/w zawodów na stronie organizatora oraz w mediach lokalnych w celu promocji działań organizatora. 
      Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że: 

- Administratorem Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a, tel.  

75 74 11 369, e-mail kontakt@kultura.lubawka.eu. 

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury możliwy jest pod numerem tel. 75 74 11 369 wew. 21, lub 

adresem e-mail trela.karolina@kultura.lubawka.eu. 

- Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Cywilnego 

(Dz. U. z 2018 poz. 1025, 1104) w celu zgłoszenia udziału w w/w zawodach. 

- Odbiorcami Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

- Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.  

- Posiada Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

- Przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w zawodach. 

 

…………………………………………………. 

(data i podpis zawodnika/opiekuna prawnego) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………….., zamieszkały/a w ……………………………………... 

………………………………………………………………oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym 

zgłaszającego/ej się do XVIII Zawodów w Narciarstwie Biegowym o Memoriał Staszaka Bodzka (imię i nazwisko): 

…………….……………………..................……….. (zwany dalej podopiecznym): 

- zapoznałem się z regulaminem w/w zawodów i akceptuje go bez zastrzeżeń,  

- zgadzam się na udział Podopiecznego w w/w zawodach, 

- ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego, 

- jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w w/w zawodachze wszystkimi tego 

konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność, 

- jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych związanych z udziałem w zawodach i nie będę 

rościć wobec organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego, 

- wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgodny* na umieszczanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek 

mojego dziecka zarejestrowanych podczas w/w zawodów na stronie organizatora oraz w mediach lokalnych w celu promocji 

działań organizatora. 

…………………………………………………. 

(data i podpis opiekuna prawnego) 
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