
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Turnieju Piłki Nożnej oraz o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych dziecka 

 

Ja, 

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

      (imię i nazwisko rodzica) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

w Turnieju Piłki Nożnej (zwanego później Turniejem) organizowanym przez GOK Filia w 

Binczarowej  w dniu 23.07. 2022 r. sobota. 

Oświadczam również, że dziecko znajduje się w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej 

oraz, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do jego uczestnictwa w Turnieju. W 

przeciwnym razie ponoszę całkowitą odpowiedzialność za ich skutki. Oświadczam, że w 

przypadku nie przestrzegania przez moje dziecko zasad ustalonych przez Organizatora, 

dotyczących przebiegu i organizacji Turnieju, co przyczyniłoby się do powstania szkód u 

mojego dziecka, u osób trzecich lub nawet Organizatora, jako rodzic lub opiekun prawny 

ponoszę za to pełną odpowiedzialność.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka tj. imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL w celu zorganizowania Turnieju Piłki Nożnej ww. dniu. Podanie 

danych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści 

swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia zgodnie z przepisami o 

RODO Rozporządzenie 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) 

Wyrażam zgodę na zamieszczanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie  Filia w 

Binczarowej  oraz stronie Parafii  w Binczarowej wizerunku mojego dziecka utrwalonego 

podczas turnieju organizowanego przez GOK w serwisie Facebook i na stronie GOK w 

Grybowie  i Parafii w  Binczarowej w celu informacji wyjazdu oraz promocji GOK.  

Oświadczam, że moje dziecko: 
- nie posiada infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
- nie zamieszkuje z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą 
podejrzana o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem turnieju. 
- jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzegania 
wzmożonych zasad higieny. 
 
Numer/y kontaktowe rodzica lub osób z rodziny uczestnika Turnieju. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…..……..…………………………… 

czytelny podpis opiekuna (rodzica) 


