
 
 

 

Leszno …………………….2023 r. 

 

Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału  

w VIII Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK organizowanym  

podczas imprezy „Cross z historią w tle”. 

 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na start  
 
………………………………………………………………………………      …………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko małoletniego uczestnika)        (data urodzenia) 
 
w biegu i zapoznałam/em się z Regulaminem VIII Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK organizowanego 
podczas imprezy Cross z historią w tle organizowanej przez Zespół Sportowo-Rekreacyjny w Lesznie i Gminę Leszno, 
Regulaminem Kampinoskiego Parku Narodowego, akceptuję zawarte w nim postanowienia. Do biegu mój syn/moja 
córka, podopieczny/podopieczna przystępuje dobrowolnie. Zaświadczam również, że nie ma żadnych przeciwwskazań 
lekarskich do jego/jej udziału w Imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że Organizator Imprezy nie ubezpiecza 
uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.  
 
Wyrażam zgodę do użycia przez Zespół Sportowo-Rekreacyjny, Gminę Leszno i Partnerów wizerunku w formie zdjęć    
z udziałem Uczestnika małoletniego na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także do wykorzystania w Internecie. 
Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny, bez ograniczeń terminowych i jest bezpłatna. Zdjęcia wykonane będą             
w dniu 3 czerwca 2023 r. na terenie Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego oraz na terenie Zdjęcia wykonane będą w dniu 
3 czerwca 2023 r. w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie oraz na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Sportowo-Rekreacyjny w Lesznie i Gminę Leszno danych osobowych 
Uczestnika małoletniego umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji imprezy. Dane osobowe 
podane wyżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 
 
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 
z 2016 r ze zm.) zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 
osobowej, zawartej w Regulaminem VIII Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK organizowanego podczas 
imprezy Cross z historią w tle w pkt. Ochrona danych osobowych. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………   ………………………………………...………………………… 

Numer kontaktowy       czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna Prawnego 
  

 


