
Załącznik do Regulaminu Zabawy Terenowej Speed Shot – Laser Tag przyjętego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/05/2019 z 06.05.2019r.   

 

Karta zgłoszenia do udziału w Zabawie Terenowej Speed Shot – Laser Tag 

Prudnik, dnia 19.05.2019r. Park Miejski w Prudniku  

Imię i nazwisko Uczestnika: …………………………………………………………….……… 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego: …………………………………………….…… 

Telefon kontaktowy Uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika 

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

Wyrażam zgodę na udział / udział mojego dziecka*: ..………………………………………….. 

                                                                                                    Imię i nazwisko dziecka 

w Zabawie Terenowej Speed Shot – Laser Tag, której organizatorem są: Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Prudniku z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 4 oraz Ogólnopolskie Centrum Rozwoju  

i Szkoleń Ladder – Łukasz Klajnert z siedzibą 53-311 Wrocław, ul. Drukarska 47/79. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

Zgodnie z 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 swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawą z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych 

mojego dziecka* 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą gromadzenia i przetwarzania  

moich / dziecka * danych osobowych i zostałam/em poinformowany przez Administratora Danych 

Osobowych, że podane przez mnie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celu realizacji Zabawy 

Terenowej Speed Shot – Laser Tag. 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,  

ale jednocześnie niezbędne do udziału w Zabawie.  

 

Oświadczam, że zapoznał się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych osobowych   

i możliwości ich poprawiania, zmiany lub usunięcia. 

 

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału / udziału mojego / dziecka* 

w Zabawie Terenowej Speed Shott – Laser Tag.  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku / wizerunku dziecka* podczas Zabawy 

oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej oraz profilu fb 

Organizatora, w folderach i innych materiałach mających na celu promocję Organizatora.   

 

 

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

Podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna Uczestnika     Miejscowość i data 

*skreślić niewłaściwe  


