
                                                                                                                                                                        Jaworzno, 18 września 2021r.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej 
Rodzinnym Rajdzie Rowerowym św. Katarzyny z okazji wspomn. Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego

Wyrażam zgodę na udział osoby niepełnoletniej, której jestem rodzicem/opiekunem prawnym  w  Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym św. Katarzyny z okazji wspomnienia Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego:

Dane nieletniego:

Imię i nazwisko ……………………………………      Data urodzenia:

Dane opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko:…………………………………..                      Adres:

Oświadczam, że dane w formularzu są prawdziwe i  zgodne z prawem.  Jednocześnie zwalniam Organizatorów
Rajdu z  odpowiedzialności  za  życie  i  zdrowie ww.  nieletniego w czasie  trwania  imprezy oraz  ze  skutków związanych
z wysiłkiem podczas oraz po Rajdzie. 

Oświadczam  ponadto,  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  ww.  imprezy,  akceptuje  wszystkie  jego  zapisy
i udzielam wymaganych w nim zgód w imieniu ww. osoby nieletniej. Biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za ww. osobę
nieletnią,  dopilnuję  aby  przestrzegała  ona  zasad  zawartych  w  regulaminie,  jak  również  przyjmuję  do  wiadomości,
że  jedynym  administratorem  danych  osobowych  zawartych  w  powyższym  formularzu  jest  Organizator  Rajdu.  
Oświadczam  również,  że  jestem  świadomy/a  zagrożenia  wynikającego  z  obowiązującego  stanu  epidemii  COVID-19
i  w  przypadku  zakażenia  nieletniego  podczas  imprezy  Organizatorzy  nie  będą  ponosili  żadnej  odpowiedzialności.
Zobowiązuję się też w jego imieniu do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania
podczas zawodów w trackie epidemii COVID-19.

                                           ............................................................……………….. 
                                                 Data i czytelny podpis opiekuna/rodzica 

    
                                                                                                                                                                           Jaworzno, 18 września 2021r.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej 
Rodzinnym Rajdzie Rowerowym św. Katarzyny z okazji wspomn. Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego

Wyrażam zgodę na udział osoby niepełnoletniej, której jestem rodzicem/opiekunem prawnym  w  Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym św. Katarzyny z okazji wspomnienia Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego:

Dane nieletniego:

Imię i nazwisko ……………………………………      Data urodzenia:

Dane opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko:…………………………………..                      Adres:

Oświadczam, że dane w formularzu są prawdziwe i  zgodne z prawem.  Jednocześnie zwalniam Organizatorów
Rajdu z  odpowiedzialności  za  życie  i  zdrowie ww.  nieletniego w czasie  trwania  imprezy oraz  ze  skutków związanych
z wysiłkiem podczas oraz po Rajdzie. 

Oświadczam  ponadto,  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  ww.  imprezy,  akceptuje  wszystkie  jego  zapisy
i udzielam wymaganych w nim zgód w imieniu ww. osoby nieletniej. Biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za ww. osobę
nieletnią,  dopilnuję  aby  przestrzegała  ona  zasad  zawartych  w  regulaminie,  jak  również  przyjmuję  do  wiadomości,
że  jedynym  administratorem  danych  osobowych  zawartych  w  powyższym  formularzu  jest  Organizator  Rajdu.  
Oświadczam  również,  że  jestem  świadomy/a  zagrożenia  wynikającego  z  obowiązującego  stanu  epidemii  COVID-19
i  w  przypadku  zakażenia  nieletniego  podczas  imprezy  Organizatorzy  nie  będą  ponosili  żadnej  odpowiedzialności.
Zobowiązuję się też w jego imieniu do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania
podczas zawodów w trackie epidemii COVID-19.

                                           ............................................................……………….. 
                                                 Data i czytelny podpis opiekuna/rodzica


