
                                                                                                                                     Włodawa, dnia …….… 2021r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
ul. Szkolna 4 

22-200 Włodawa                                Formularz Zgłoszeniowy         

                        GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA DZIEWCZĄT

…............................................................                  ........................................        …....................................
imię i nazwisko dziecka                                                     data urodzenia                                 pesel

………………….............................................................................................................................................      
adres zamieszkania                                                                                                  

…................................................ 
tel. kontaktowy rodzica/opiekuna                
                                                                               O wiadczenieś
              rodzica/opiekuna prawnego , na czas trwania epidemii COVID-19

Ja, niżej podpisana/y rodzic/opiekun prawny/ oświadczam, że córka  jest zdrowa, a na przestrzeni ostatnich 
dwóch tygodni niewystępowały u dziecka i innych domowników symptomy wirusa COVID-19 i innych chorób 
zakaźnych, w związku z czym może brać udział w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej organizowanych przez 
MOSiR, przestrzegając obowiązujących regulaminów i przepisów prawa.
                                                                                                                                                                                                          
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach w czasie trwania pandemii i akceptuje warunki obowiązujących w 
tym czasie przepisów, oraz mam pełną świadomość konsekwencji uczestnictwa w zajęciach. W momencie 
zachorowania córki niezwłocznie poinformuję o chorobie organizatora. Równocześnie oświadczam, że ponoszę 
całkowitą odpowiedzialność za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu mojego dziecka, wynikający choćby pośrednio z
wykonywanych czynności w trakcie zajęć. Mam świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroby mogą 
prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia i życia. Na wypadek zakażenia koronawirusem i innych chorób 
zakaźnych w trakcie zajęć lub dojazdu oraz powrotu  nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec MOSiR-u.

Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowo-rekreacyjnych 
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie w czasie trwania epidemii.

....................................................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

                                                   
                                                        Oświadczenie 
Wyrażam zgodę na udział córki w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach. 

     Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu 
mojego dziecka. Nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów zajęć w razie zaistnienia zdarzeń 
losowych podczas trwania zajęć. Jako rodzic (prawny opiekun) zabezpieczę dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego 
powrót do domu. 

      Oświadczam, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych w karcie zgody na udział 
dziecka w zajęciach rekreacyjno-sportowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

       Wyrażamy zgodę na przetwarzanie – publikowanie na stronach internetowych organizatora danych osobowych i 
zdjęć z zajęć. 

    …..................................................                                                              ………….............................. 
     miejscowość                                                                                               data podpis rodzica/opiekuna         

                                 


