
Załącznik Nr 1 

Regulaminu Sportowych Wakacji z MOS Zatoką 

 

Karta uczestnika Sportowych Wakacji z MOS Zatoka 

Nazwa zajęć/  

 

Sportowe Wakacje z MOS Zatoka 

Zajęcia prowadzone przez Magda Ingielewicz i  Rafała Tucholskiego 
 

6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28, 30 lipca 2021 

Uczestnik Imię  Nazwisko  Data ur.  

Adres zamieszkania 
uczestnika 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu: 

 

Rodzic / opiekun prawny 
(dot. osób nieletnich) 

Imię  Nazwisko  

Adres rodzica / opiekuna 
(jeśli inny niż uczestnika) 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu: 

 

Dane kontaktowe 
(uczestnik nieletni podaje dane 
rodzica/opiekuna) 

e-mail:  

Telefon (-y):  

Telefon uczestnika nieletniego 
(nieobowiązkowo): 

  

Uwagi dla prowadzącego 
zajęcia 

 

 

 
 
 

 Wyrażam zgodę na udział syna/córki w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA  
w ramach Sportowych Wakacji z MOS ZATOKA 

 Akceptuje Regulamin Sportowych Wakacji z MOS Zatoka 

 Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych. 
 
 

Data i podpis:  

 

 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie wizerunku mojego dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez Miejski 
Ośrodek Sportu ZATOKA zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2006 nr 90, 
poz. 631 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek mojego 
dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez MOS ZATOKA oraz, że rozpowszechnianie przez MOS 
ZATOKA wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za 
pośrednictwem dowolnego medium. 

 Tak/   Nie/* 
 
 

 

Data i podpis:  

/* - właściwe zaznaczyć 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA z siedzibą na ul. Łąkowa 1, 14- 500 Braniewo, zwane dalej MOS ZATOKA. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz.1182) w celu udziału w 

powyższych zajęciach i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 


