
          

 
Projekt partnerski „Drużyna powiatu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Załącznik nr 2 Regulaminu 

                ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA  

                                                W MARSZU NORDIC WALKING 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ……………...................................................................  

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

Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego: 

………........................................................................................................................................................ 

UWAGA! Państwa dziecko może uczestniczyć w marszu, pod warunkiem, że nie ma żadnych przeciwwskazań i nie 

będziecie Państwo występować teraz  i w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec Organizatora, który dołoży 

wszelkich starań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Waszemu dziecku w w/w marszu.  

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:  

....................................................................................................... (imię i nazwisko), ur. dnia…………………………….  

w Marszu Nordic Walking, za który biorę pełną odpowiedzialność.  

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:   

- trasa marszu: Cielętniki– kierunek Nowa Wieś – Cielętniki, tereny leśne.  

- data marszu: 21 października 2017 r.   

- dystans: 6 km 

- zbiórka: teren rekreacyjny przy remizie strażackiej w miejscowości Cielętniki 

- godz. zbiórki, rejestracji zawodników: 10.00,  

- godz. startu: 11.00 

Jako rodzic/opiekun prawny jednocześnie oświadczam, że:  

- u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać bądź uniemożliwić 

jego/jej udział w marszu.  

- zapoznałem /-am/ się dokładnie z REGULAMINEM: Marszu Nordic Walking”, którego warunki  

w pełni akceptuję.  

Biorąc to pod uwagę, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w marszu.    

Wyrażam zgodę na: publikację materiałów audiowizualnych z udziałem mojego dziecka, zarejestrowanych podczas 

w/w marszu oraz na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów do celów działalności 

wewnętrznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2016, poz.922).   

Jako rodzic/opiekun prawny – zobowiązuję się wobec Organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi 

roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku ze startem mojego dziecka w w/w marszu.  

Przez akceptację powyższej deklaracji - ZRZEKAM SIĘ prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego  

od Organizatora, w razie wypadku lub szkody, związanej z udziałem mojego dziecka w w/w marszu, na które 

świadomie ZEZWALAM mojemu dziecku i AKCEPTUJĘ REGULAMIN marszu. 

 

Dąbrowa Zielona, dn....................…………………           

         ..…………………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  


