
O ś w i a d c z e n i e  
 

Ja niżej podpisany/a (w przypadku osób niepełnoletnich - dane rodzica/ prawnego opiekuna) 

Nazwisko ……………………………...   Imię ………………………………… 

Nr telefonu ……………………………. 
 
oświadczam, iż obecny stan zdrowia mojego dziecka 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
nie wykazuje żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach NAKIELSKIEJ LIGI PŁYWANIA 2020. 
Wyrażam zatem zgodę na udział mojego dziecka w zawodach organizowanych przez UKS CZWÓRKA 
NAKŁO, udzielenie pierwszej pomocy medycznej mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje. Biorę na własną 
odpowiedzialność skutki ewentualnego uszczerbku na zdrowiu oraz odniesionych kontuzji, niezawinionych przez 
organizatora. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu ww. zawodów. 
 

 Zgodnie z art. 6 ust 1a i art. 9 ust. 2a  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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zwykłych oraz szczególnych – wizerunku w celu 

udziału w zawodach NAKIELSKIEJ LIGI PŁYWANIA 2020 organizowanych przez UKS CZWÓRKA NAKŁO oraz 

promocji zawodów na portalach wewnętrznych i zewnętrznych, w tym prasie. 

 Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam 

zgodę na rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka do celów promocji zawodów sportowych. 

 
Oświadczam, że zostałem poinformowany o poniższym: 
 

1. Administratorem przetwarzanych moich danych osobowych jest: 

Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA NAKŁO 
ul. Władysława Łokietka 15 
89-100 Nakło nad Notecią 
Reprezentowany przez Prezesa Klubu – Marcina Kulińskiego i Sekretarza Klubu - Pawła Juszczaka 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody w stosunku do dziecka, którego jestem opiekunem 

prawnym. 

3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości udziału 

w zawodach. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny związany z zawodami, ich rozliczeniem  

finansowym oraz promocją zawodów. 

5. Dane nie będą przekazywane do innych państw i użyte do profilowania.  

6. Posiadam prawo do: 

a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 

c. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 
 

……………………………….                                                        ………………….………………………………………. 
data, miejscowość                                                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 

 
*niepotrzebne skreślić 

 



 
OŚWIADCZENIE  OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA 

NIEPEŁNOLETNEGO W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W ZAWODACH 
PŁYWACKICH NAKIELSKIEJ LIGI PŁYWANIA 2020 

 
Ja niżej podpisana/y rodzic / opiekun prawny dziecka: 

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

              imię i nazwisko zawodnika                                                        imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych 
 

oświadczam/oświadczamy, że: 

 Zapoznałem/łam się, a także zapoznałem/łam dziecko z treścią „Procedury bezpieczeństwa w związku z Covid-

19", zwanej dalej Procedurą. 

 Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich wskazanych mi w Procedurze zasad związanych z reżimem 

sanitarnym, przede wszystkim, że udział w zawodach mogą wziąć tylko i wyłącznie zdrowe dzieci bez kataru, 

kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych dziecko 

takie zostanie objęte opieką służb medycznych. 

 Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie 

zostanie dopuszczone do zawodów. 

 Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania organizatora zawodów o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu w trakcie trwania zawodów. 

 Oświadczam, że ja / moje dziecko / mój podopieczny (w przypadku zawodników niepełnoletnich): 

 ani nikt z najbliższej rodziny dziecka/podopiecznego, według mojej najlepszej wiedzy, w ciągu ostatnich 

dwóch tygodni, nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, czy otoczenia, nie przebywa na kwarantannie, ani nie przejawia widocznych oznak choroby dróg 

oddechowych. 

 Ponadto, stan zdrowia dziecka jest dobry – dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. 

podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, 

utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

 Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział 

dziecka w zawodach zorganizowanych przez UKS CZWÓRKA NAKŁO na terenie Krytej Pływalni Naquarius 

w Nakle nad Notecią, ul. Kazimierza Wielkiego 21, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej panującej  

w Polsce i na świecie (pandemia). 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
data i podpis rodzica /opiekuna prawnego 


