
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
„WAKACJE NA SPORTOWO 2021”

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Imielinie, ul.Miarki 7

od 2 sierpnia do 6 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU
1. Organizator: Urząd Miasta Imielin- Referat EZKS, ul.Imielińska 81, 41-407 Imielin

oraz firma MAGMA TOUR 
2. Miejsce i czas trwania: 

rozpoczęcie: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Imielinie , ul.Miarki 7,
godz. 10:00 – 13:00

 
DANE DZIECKA

1. Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………

2. Rok urodzenia: ……………………………………………………………...………………

3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………

4. Telefon do rodziców (opiekunów)…………………………………………………………..

DODATKOWE INFORMACJE RODZICÓW O DZIECKU

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach sportowych 
pt.: „Wakacje na sportowo ‘2021”

* Moje dziecko będzie odbierane z zajęć przez:

…………………………………………………………………………………………………

* Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakończeniu zajęć w 
danym dniu.

*/ właściwe podkreślić, lub wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka
po zajęciach. 

     



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Deklaracji na potrzeby 
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich 
swobodnego przepływu )

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

                               (data)                                                                                                                      (podpis rodziców lub opiekuna prawnego)

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Wakacji na sportowo’ 2021  oraz  Klauzulą 
Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

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

                               (data)                                                                                                                        (podpis rodziców lub opiekuna prawnego)

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka utrwalonego podczas 
wypoczynku,  którego dziecko było uczestnikiem, na stronie internetowej, publikacjach                     
w prasie miejskiej i lokalnej w celach  promocyjnych.

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

                              (data)                                                                                                                        (podpis rodziców lub opiekuna prawnego)

Wypełnioną  Deklarację  oraz  Oświadczenie  o  stanie  zdrowia  dziecka  należy  złożyć
instruktorowi w dniu rozpoczęcia zajęć tj. 2 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) w godz. 9.30 -
10.00 u instruktora w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul.  Miarki 7.


